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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

 

ชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร ์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 	 	 :	 Doctor of Philosophy Program in Cultural Science 
 

ชื่อปริญญา 

	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์) 

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Doctor of Philosophy  (Cultural Science) 

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 Ph.D. (Cultural Science) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

หลักสูตร 

 มีการจัดการศึกษา	2	แบบ	คือ	แบบ	1.1	และ	แบบ	2.1	

	 	 3.1.1		จำนวนหน่วยกิต	

	 	 	 แบบ	1.1		หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	48	หน่วยกิต	

	 	 	 แบบ	2.1	หน่วยกิต	รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	59	หน่วยกิต 
 

โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา
หลักสูตร

แบบ 1.1 แบบ 2.1

1. หมวดวิชาหลัก

	 1.1	 รายวิชาพื้นฐาน

	 1.2	 รายวิชาหลัก

-

-

		8**

12
2. หมวดวิชาเลือก - ไม่น้อยกว่า	3
3. หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย

	 3.1	 วิทยานิพนธ์ 48 36

รวม 48 59
 

หมายเหต ุ  

	 (1)	 แผนการเรียนแบบ	 1.1	 หลักสูตรอาจให้เรียนบางรายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐาน	 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร	 ได้แก่	 รายวิชาพื้นฐานที่ไม่นับหน่วยกิต	 โดยจะมีผลการประเมินระดับขั้น	 S	 (ประเมินผ่านเกณฑ์)	 ประกอบด้วย	 3	 วิชา	 คือ	 1)	 วิชา	

0105	 507	 (2	หน่วยกิต)	ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	 2)	 วิชา	 0105	 508	 (3	หน่วยกิต)	ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ	 และ	 3)		 

วิชา	1605	901	(3	หน่วยกิต)	การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมขั้นสูง		

	 **	 (2)	 	แผนการเรียนแบบ	2.1	หลักสูตรกำหนดให้เรียนรายวิชาพื้นฐาน	ได้แก่	รายวิชาพื้นฐาน	ที่ไม่นับหน่วยกิตและต้องมีผลการ

ประเมินในขั้น	S	(ประเมินผ่านเกณฑ์)	มี	2	วิชา	ประกอบด้วย	1)	วิชา	0105	507	(2	หน่วยกิต)	ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	2)	วิชา	

0105	508	(3	หน่วยกิต)	ภาษาอังกฤษ	สำหรับงานวิชาการ	และ	3)	วิชาที่มีคะแนนระดับขั้นตก	(F)	ถึงระดับ	ขั้นดีเยี่ยม	(A)		คือวิชา	1605	901	

การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมขั้นสูง	(3	หน่วยกิต) 
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À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555

190

√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

รายวิชาในหลักสูตร 

 หมวดวิชาหลัก 
	 	 รายวิชาพื้นฐาน	จำนวน	8	หน่วยกิต	รายวิชามีดังนี้	
 

0105	507	 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์	 2(1-2-3)*	

  English for Thesis Writing 

0105	508	 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ	 3(2-2-5)*	

	 	 English	for	Academic	Purposes	

1605	901	 การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมขั้นสูง	 3(3-0-6)	

	 	 Advanced	Cultural	Qualitative	Research	

หมายเหตุ *	 เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและได้รับการประเมิน	

ผลในระดับ	S	(satisfactory)	
 

 รายวิชาหลัก 
	 	 จำนวน	12	หน่วยกิต	รายวิชามีดังต่อไปนี้	
  

1605	902	 ทฤษฎีวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 และความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์วรรณา	  

	 	 Cultural	Theories	and	Ethnographical	Relation	

1605	903	 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Relationship	Among	Religions	and	Culture	

1605	904	 วัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียน	 3(3-0-6)	

	 	 Culture	of	ASEAN	

1605	905	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Cultural	Base	Creative	Economy	
 

 หมวดวิชาเลือก 
	 	 จำนวนไม่น้อยกว่า	3	หน่วยกิต	รายวิชามีดังต่อไปนี้	

1605	906	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีไทย	 3(3-0-6)	

	 	 Local		Wisdom	and	Thai	Ways	of	Life	

1605	907	 หลักการบริหารจัดการวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Cultural	Management	

1605	908	 ความเชื่อ	ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)	

  Beliefs,	Philosophy	and	Comparative	Religions	

1605	909	 พุทธศาสตร์	 3(3-0-6)	

	 	 Science	of	Buddhism	

1605	910	 วัฒนธรรมเอเชียและอารยธรรมโลก	 3(3-0-6)	

	 	 Asian	Culture	and	World	Civilization	

1605	911	 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Cultural	Information	Technology	

1605	912	 สัมมนาสภาวการณ์วัฒนธรรมโลกปัจจุบัน	 3(3-0-6)	

	 	 Seminar	on	Contemporary	Cultural	Affairs	

1605	913	 การวิจัยประยุกต์ทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Applied		Research	in	Culture	

 

1605	914	 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	 3(3-0-6)	

	 	 Cultural	Watch	

1605	915	 วัฒนธรรมร่วมสมัย	 3(3-0-6)	

	 	 Contemporary	Culture	

1605	916	 วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 3(3-0-6)	

	 	 Culture	and	Socio-Economic	Development	

1605	917	 วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 3(3-0-6)		 

	 	 Culture	of	the	Greater	Mekong	Subregion	
 

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
	 	 วิทยานิพนธ์	 บังคับปฏิบัติการนิพนธ์ทั้ง	 แบบ	 1.1		 

และแบบ	2.1	ดังต่อไปนี้	
 

 1) สำหรับ แบบ 1.1 

1605	990	 วิทยานิพนธ์	 48	หน่วยกิต	

  Thesis 
 

 2) สำหรับ แบบ 2.1 

1605	999	 วิทยานิพนธ์	 36	หน่วยกิต	

  Thesis 
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)

241

 

รายวิชาพื้นฐาน 
 

0105 507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-3) 

  English for Thesis Writing 

	 	 การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	

การฝึกเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่างๆ	และการเขียนวิทยานิพนธ์

ตามสาขาวิชาที่เรียน	

	 	 Practice	 in	 reading	 thesis	or	dissertation	abstracts	

published	 in	 academic	 journals;	 practice	 in	writing	 various	

formats	of	thesis	or	dissertation	abstracts;	writing	or	dissertation	

according	to	one’s	field	of	study	
 

0105 508 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ 3(2-2-5) 

  English for Academic Purposes 

	 	 ลักษณะรูปแบบของการเขียนทางวิชาการ	 หลักการอ่าน	 

และเขียนเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์	 และหลักการเสนอผลงานทางวิชาการ

และการตีพิมพ์	

	 	 Academic	writing	formats;	advanced	analytical	and	

critical	 reading	 and	 writing	 techniques;	 and	 academic	

presentation	and	publication	
 

1605 901 การวิจัยเชิงคุณภาพทางวัฒนธรรมขั้นสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Cultural Qualitative Research 

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 กระบวนการ	 ของการวิจัยเชิงคุณภาพ	

เทคนิควิธีข้ันสูง	การออกแบบการวิจัย	การเขียนเค้าโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทางวัฒนธรรม	 การรวบรวมข้อมูล	 	 การตรวจสอบ	ความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล	 การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล	 การเขียนรายงานการนำเสนอผล	

ศึกษาวิจัย	 และจรรยาบรรณของนักวิจัย	การสัมมนาประเด็นการวิจัยทาง

วัฒนธรรม		

	 	 Concepts,	 theories	 and	 process	 of	 qualitative	

research;	 advanced	 research	 techniques;	 research	 design:	

proposal	writing,	data	collecting,		checking	and	analyzing	data	

report	writing	 and	 presenting;	 the	 researchers’	 ethics	 and	

seminars	on	topics	in	cultural	research	
 

รายวิชาหลัก 
 

1605 902 ทฤษฎีวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  และความสัมพันธ์เชิงชาติพันธุ์วรรณา   

  Cultural Theories and Ethnographical Relation 

 

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 	 ความเป็นมา	 ความสำคัญของทฤษฎี

วัฒนธรรมและสังคม	ทฤษฎีความสัมพันธ์เชิงชาติพันธ์ุวรรณา	กลุ่มชาติพันธ์ุ

กับวัฒนธรรมย่อย	วัฒนธรรมชุมชนอีสาน	การดำรงอยู่	การสูญสลาย	การ

ปรับตัว	การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การสร้างเอกลักษณ์	การอนุรักษ์	

การปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในไทย	 ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก	

	 	 Concepts,	 theories,	 historical	 background,		 

importance	 of	 cultural	 theories	 and	 society;	 theory	 of	

ethnographical	 relations	 ethnic	 groups	 and	 sub-cultures,	 Isan	

community	 culture	 sustainability,	 depletion,	 adaptation, the 

application	of	 local	wisdom,	identity	making,	conservation	and	

adaptation	 of	 ethnic	 groups	 in	 Thailand	 amidst	world	 social	

changes	
 

1605 903 ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Relationship Among Religions and Cultures 

	 	 องค์ความรู้ เกี่ยวกับหลักธรรม	 ความเชื่อ	 ประเพณี		 

พิธีกรรมของ	ศาสนาพุทธ	อิสลาม	คริสต์	พราหมณ์-ฮินดู	และซิกข์ในประเทศ

ไทย	การหล่อหลอมในวิถีชีวิตบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม	จนเป็นต้น

กำเนิดของวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้าน

โครงสร้างและบทบาทของศาสนาและวัฒนธรรม	การกำเนิดใหม่ของลัทธิ

หรือนิกายของศาสนาในประเทศไทย	

	 	 Body	 of	 knowledge	 of	Dharma,	 beliefs,	 	 traditions,	

rituals	 related	 to	 Buddhism,	 Islam,	 	 Christianity,	

Brahmanism-Hinduism	and	Sikhism	 in	Thailand;	 	 socialization	

of	way	of	 life	under	 cultural	diversity	 leading	 to	 the	 origins	 of	

appropriate	Thai	 culture;	 an	 analysis	 of	 structural	 relationship	

and	roles	of	religions	and	cultures;	an	emergence	of	new	sects	

of	religions	in	Thailand	
 

1605 904 วัฒนธรรมของกลุ่มอาเซียน 3(3-0-6) 

  Culture of ASEAN 

	 	 ความรู้เรื่องวัฒนธรรมของประเทศกลุ่มอาเซียน	 	 ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม	การวิเคราะห์เพื่อใช้วัฒนธรรมในการสร้างความ

ร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	การศึกษา	การท่องเที่ยว	 และการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	 การใช้กระบวนการวิจัยทางวัฒนธรรม	 เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน	

	 	 Knowledge	 of	 cultures	 of	 the	 ASEAN	 	 cultural	

diversity,	an	analysis	for	the	use	of	these	cultures	for	creation	of	

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร ์
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À≈—° Ÿμ√√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ ªï°“√»÷°…“ 2555
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√“¬«‘™“„πÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

cooperation	 in	 economic,	 	 social,	 educational,	 development,	

tourism	 and	 cultural	 exchange	 and	 development;	 usage	 of	

cultural	 research	 process	 for	 international	 relationship	 and	

economic	benefits	for	the	ASEAN	
 

1605 905 เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Cultural Base Creative Economy 

	 	 ความรู้เรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 การพัฒนา	 การปรับตัว

และการป้องกัน	 เพ่ือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	การใช้ทุนทางวัฒนธรรม	

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทย	 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม	

	 	 Knowledge	 of	 creative	 economic	 development;		 

adaptation	and	preventions	for	economic	strength;	the	use	of	

cultural	 capital	 for	 economic	 development	 of	 Thailand;	 an	

analysis	of	 relationship	between	creative	economy	and	Thai	

culture;	 economic	 development	 guideline	 for	 culture-based	

creative	economy	development	
 

รายวิชาเลือก 
 

1605 906 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีไทย 3(3-0-6) 

  Local Wisdoms and Thai Ways of Life 

	 	 การวิเคราะห์	 และการสังเคราะห์องค์ความรู้ภูมิ	 

ปัญญาท้องถิ่นและวิถีไทย	 รูปแบบ	 ระบบแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	เช่น	คติชาวบ้าน	หัตถกรรมท้องถิ่น	ปัจจัย	4	การอนุรักษ์ส่งเสริม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การประยุกต์ใช้เพื่อการทำนุบำรุงวัฒนธรรม	การสร้าง

เอกลักษณ์ท้องถิ่น	วัฒนธรรมกับสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา	การ

สร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม	 และภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้น

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมย่อยระดับภาค	ประเด็นการวิจัยภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวิถีไทย	

	 	 Analysis	 and	 synthesis	 of	 local	 wisdoms	 	 and	

Thai	ways	 of	 life;	 patterns,	 systems	 and	 concept	 of	 local	

wisdoms,	 such	 as,	 folk	 wisdom,	 local	 handicraft,	 basic	

necessities,	conservation	of	local	traditions,	the	application	of	

tradition	 for	 cultural	 	 conservation,	 building	 local	 identities,	

culture	and	patents	or	intellectual	property,	building	community	

strength	 using	 cultural	 and	wisdom	 dimensions	 	with	 an	

emphasis	on	Thai	cultures	and		subcultures		at	regional		level;	

research	topics	in	wisdom	and	Thai	ways	of	life	

1605 907 หลักการบริหารจัดการวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Principles of Cultural Management   

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎีด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรม	 การ

วางแผน	อนุรักษ์ส่งเสริม	เผยแพร่วัฒนธรรม	การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	

บทบาทของรัฐบาล	 เอกชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นกับ	การจัดการ

วัฒนธรรม	 กฎหมายการจัดการวัฒนธรรม	 แนวทางการวางแผนแบบมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม	 จริยธรรมในการดำเนินโครงการพัฒนา

วัฒนธรรม	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 บทบาทของสาธารณชนต่อการ

อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรม	ประเด็นการวิจัยด้านการบริหารจัดการ

วัฒนธรรม	

	 	 Concepts	and	 theories	 for	management	of	culture;	

planning	 for	 cultural	 conservation	 and	promotion;	 the	 role	 of	

national	cultural	watch	and	local	governments,	private	sectors	

and	 the	 public	 for	 cultural	 management;	 laws	 of	 cultural		

management	 and	planning	 for	 public	 participation	 in	 cultural	

conservation;	ethics	for	cultural	development	projects;	research	

topics	in	cultural	management	
 

1605 908 ความเชื่อ ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

  Beliefs, Philosophy and Comparative Religions 

	 	 พื้นฐานของการเกิดความเชื่อและปรัชญาทางศาสนา	ทฤษฎี

ความเช่ือของศาสนาด้ังเดิม	จุดกำเนิดของศาสนา	การกำเนิดคำสอน	ทฤษฎี	

แนวปฏิบัติ	เป้าหมาย	อุดมการณ์ของศาสนา	การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม	

และวิธีการเผยแพร่ของศาสนา	 และความเชื่อและปรัชญาทางศาสนา

ตะวันออก	ประเด็นการวิจัยศาสนาเปรียบเทียบ	 เทคนิคในการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรม	ปรัชญา	หลักการของศาสนา	

ระบบศาสนา	 ความเชื่ออำนาจเหนือธรรมชาติและไสยศาสตร์	 ศาสนา

เปรียบเทียบ	ความขัดแย้งทางศาสนา	การเผยแพร่ศาสนา	การสร้างความ

สมานฉันท์ทางด้านศาสนา	 ความหลากหลายทางศาสนา	 ลัทธิ	 นิกายของ

ศาสนา	เน้นในภูมิภาคเอเชีย	ประเด็นการวิจัยทางศาสนา	

	 Basic	 fundamental	 of	 beliefs	 and	 religious	philosophy;	

theories	of	world	religions;	origin	of	religions,	teachings,	practices,	

goals	and	ideologies;	building	cultural	–	added	values	and	methods	

for	 publicity	 of	 religions	 in		 

Asia;	 research	methods	 for	 comparative	 religions	 analytical		

techniques	of	relations	between	religions	and	culture;	philosophy,	

principles,	beliefs,	supernatural	power	and	magic;	comparative	

religion,	 religious	 conflicts,	 	 religious	 promulgation,	 religious	

coherence	 and	 variety;	 rites	 and	 sects	 of;	 religions	 in	Asia;	

research	topics	
 

1605 909 พุทธศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Science of Buddhism 

	 	 การวิเคราะห์องค์ประกอบของพุทธศาสนา	 ปรัชญาคำสอน	

พิธีกรรมหลักปฏิบัติ	 บุคลากรทางศาสนา	ศาสนวัตถุ	นิกาย	หรือลัทธิของ

พระพุทธศาสนา	การเปลี่ยนแปลงการนับถือพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ	

ของโลก	การเผยแพร่พุทธศาสนา	 การวิเคราะห์พระพุทธศาสนากับสังคม

ไทย	พระพุทธศาสนาเปรียบเทียบ	 การบริหาร	การปกครองคณะสงฆ์ไทย

และต่างประเทศ	 การวิเคราะห์การแก้ปัญหาสังคมแนวพุทธศาสนา		 

การศึกษาภาคสนามสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา	 ประเด็นการวิจัยทาง
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)

Àπà«¬ß“π∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫
§≥–°“√∫—≠™’·≈–°“√®—¥°“√ ·≈–∫—≥±‘μ«‘∑¬“≈—¬ ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

À≈—° Ÿμ√
À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë°àÕ„Àâ‡°‘¥Õß§å§«“¡√Ÿâ„À¡à À√◊Õ„Àâ‡√’¬π

√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ À√◊Õ∑”°‘®°√√¡∑“ß«‘™“°“√Õ◊Ëπ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‚¥¬‰¡àπ—∫Àπà«¬°‘μ ·μàμâÕß‰¥âº≈ —¡ƒ∑∏‘Ïμ“¡¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À“ “√§“¡

«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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พุทธศาสตร์	

	 	 An	analysis	of	elements	of	Buddhism,		philosophy,	

teachings,	rituals	and	practices,	religious	follower	and	leaders,	

religious	materials,	 sects	belonging	 to	Buddhism,	 changes	 in	

Buddhist	 holding	worldwide,	 religious	 analysis	 of	 Buddhism	

and	Thai	society,	comparative	Buddhism,	 the	management	of	

Buddhist	monks	 	 in	Thailand	 and	 in	 other	 countries,	 solving	

social	 problems	using	Buddhism,	 field	 studies,	 and	 research	

topics	in	Buddhism	
 

1605 910 วัฒนธรรมเอเชียและอารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

  Asian Cultures and World Civilization 

	 	 ประวัติเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองอารยธรรมโลกวัฒนธรรม

ในเอเชีย	เขตของวัฒนธรรม	ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เขตวัฒนธรรม

ชนชาติไทย	 เขตวัฒนธรรมเอเชีย	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก	 สถานการณ์เปลี่ยนแปลงของสถาบัน	 เศรษฐกิจ	

การเมือง	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 ท่ามกลางกระแสของโลกไร้พรมแดน	

ประเด็นการวิจัยวัฒนธรรมเอเชียและโลก	

	 The	history	of	 the	worlds’	 civilization;	Asian	cultures;	

cultural	 areas	 in	 Southeast	Asia	 as	 analyzed	 and	 compared	

with	changes	of	 the	world;	change	of	 institution	dealing	with	

economy,	 politics,	 religions	 and	 cultures	 amidst	 world	

globalization;	 research	 topics	 in	 Asian	 cultures	 and	world	

civilization	
 

1605 911 เทคโนโลยีสารสนเทศทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Cultural Information Technology 

	 	 ทฤษฎี	 และหลักปฏิบัติของการผลิตสื่อ	 การเผยแพร่

เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่อ	 การพัฒนาและทักษะการผลิตสื่อ	 การใช้

เครื่องมือสารสนเทศเผยแพร่ผลงานทางด้านวัฒนธรรม	 การประเมินผล

งานการใช้สื่อ	 การพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับงาน

วัฒนธรรม	ประเด็นการวิจัยสารสนเทศทางวัฒนธรรม	

	 	 Theories	 and	 principles	 of	 media	 production,	

dissemination	of	information	technology;	an	evaluation	of	usage,	

development	 and	making	 cultural	 information	 technology;	

research	topics	in	cultural	information	technology	
 

1605 912 สัมมนาสภาวการณ์วัฒนธรรมโลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 

  Seminar on Contemporary Cultural Affairs 

	 	 สัมมนาเหตุการณ์วัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน	 ความเจริญ

และเสื่อมของวัฒนธรรมโลก	ความขัดแย้งและปัญหาทางด้านวัฒนธรรม

และการแก้ปัญหาวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สิ่งแวดล้อม	บทบาท

ของวัฒนธรรมในการระงับหรือการแก้ปัญหาโลก	 การจัดสรรทรัพยากร

อย่างเป็นธรรม	การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ	ความรู้และความเข้าใจในวัฒนธรรม

ที่แตกต่าง	ประเด็นการวิจัยสภาวการณ์วัฒนธรรมโลกปัจจุบัน	

	 	 Seminar	 focusing	 on	 contemporary	world	 cultural	

affairs,	development	and	disintegration	of	world	culture,	conflicts	

and	cultural	problems	dealing	with	problem	–	solving	in	economics

,	 politics	 and	environment;	 the	 role	 of	 culture	 in	protecting	 or	

solving	world	problems,	getting	fair	allocation	of	natural	resources,	

peaceful	 living	 and	 understanding	 different	 cultures	 in	 their	

own	 setting;	 research	 topics	 in	 contemporary	world	 cultural	

affairs	

 

1605 913 การวิจัยประยุกต์ทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Applied Research in Culture 

	 	 หลักและวิธีการวิจัยประยุกต์ทางวัฒนธรรม	 การใช้เทคนิค

การบูรณาการ	การวิจัยหลายรูปแบบ	 ได้แก่	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	การวิจัย

ทางสังคมศาสตร์	การวิจัยข้ามวัฒนธรรม	การวิจัยอาณาบริเวณศึกษา	การ

วิจัยเปรียบเทียบทางวัฒนธรรม	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	การ

วิจัยและพัฒนา	 เป็นต้น	การนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ	 การสร้างความสมานฉันท์	 การลดความขัดแย้ง	 การยอมรับ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	 เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย	 หลักการ

บริหารโครงการวิจัย		การสร้างและพัฒนาทีมงานวิจัยกับต่างประเทศ	

	 	 Principles	 and	 applied	 cultural	 applied	 research	

methodology;	 use	 of	 integrated	 techniques,	 	 venous	 forms	of 

research,	 qualitative,	 social,	 cross	 –	 cultural	 area	 studies, 

comparative,	participatory	and	 research	and	development;	 the	

application	of	research	results	for	cultural-	added	values;	conflict	

resolution,	 social	 –	 coherence	building,	 acceptance	 of	 cultural	

differences,	writing	 research	 proposal,	 principles	 of	 research	

management	 and	 forming	 –	 developing	 research	 teams	with	

foreign	research	teams	
 

1605 914 การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

  Cultural Watch 

  แนวคิด	 ทฤษฎี	 องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

วัฒนธรรมพื้นบ้านที่ เกี่ยวข้องกับความเชื่อ	 ประเพณี	 พิธีกรรม		 

กลุ่มชาติพันธุ์และศิลปะที่มีความเปราะบางจากผลกระทบของกระแส

วัฒนธรรมโลก	 การศึกษาระบบการป้องกัน	 การปกป้องรักษาและการ

บูรณาการที่เหมาะสมของคนไทย	 โดยเฉพาะเยาวชนไทย	 วิธีการวิจัยการ

เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม	

	 	 Concepts,	 theories,	 cultural	 body	 of	 knowledge	

especially	fork	culture	related	to	beliefs,	traditions,	rites,	ethnicity	

and	 fragile	 arts	 due	 to	world	 cultures;	 studies	 of	 defending	

mechanic	prevention	systems,	protection	and	suitable	integration	

of	Thai	people	 especially	 the	Thai	 youth;	 research	methods	of		

cultural	watch	
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À¡«¥«‘™“·°π 15 Àπà«¬°‘μ

0901 701 √–‡∫’¬∫«‘∏’«‘®—¬‡™‘ßª√–®—°…å∑“ß°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Empirical Research Methodology

in Accounting

0909 701 °“√ª√–¬ÿ°μå°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡∂¥∂Õ¬ 3(3-0-12)

Applied Regression Analysis

0909 702 °“√ª√–¬ÿ°μå ∂‘μ‘À≈“¬μ—«·ª√ 3(3-0-12)

Applied Multivariate Statistics

0909 703 °“√«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ 3(3-0-12)

Qualitative Research Methods

0909 704 °“√ª√–¬ÿ°μå‚¡‡¥≈‚§√ß √â“ß¡Ÿ≈‡Àμÿ 3(3-0-12)

·≈–§«“¡·ª√ª√«π√à«¡

Applications in Causal and Covariance

Structure Modeling

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15 Àπà«¬°‘μ

0901 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Accounting Research

0901 703  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’∫√‘À“√ 3(3-0-12)

Seminar in Managerial Accounting Research

0901 704  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’π“π“™“μ‘ 3(3-0-12)

Seminar in International Accounting Research

0901 705  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫—≠™’‡™‘ßæƒμ‘°√√¡ 3(3-0-12)

Seminar in Behavioral Accounting Research

0901 706 ª√–‡¥Áπ ”§—≠∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√∫—≠™’ 3(3-0-12)

Issues in Accounting and Related Topics

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6 Àπà«¬°‘μ

0902 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°≈¬ÿ∑∏å°“√μ≈“¥ 3(3-0-12)

Seminar in Marketing Strategy Research

0903 513 °“√®—¥°“√‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å 3(3-0-9)

Strategic Management

0903 514 ‡»√…∞»“ μ√å°“√®—¥°“√ 3(3-0-9)

Managerial Economics

0903 527 °“√®—¥°“√‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 3(3-0-9)

Comparative Management

0903 702  —¡¡π“°“√«‘®—¬æƒμ‘°√√¡Õß§å°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Organizational Behavior Research

0904 515 æ“≥‘™¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å 3(3-0-9)

Electronic Commerce

0904 517 °“√®—¥°“√°“√¥”‡π‘πß“π 3(3-0-9)

Operations Management

0904 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬√–∫∫ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√®—¥°“√ 3(3-0-12)

Seminar in Management Information

System Research

0905 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬°“√∫√‘À“√°“√‡ß‘π 3(3-0-12)

Seminar in Financial Management Research

0906 701  —¡¡π“°“√«‘®—¬∏ÿ√°‘®√–À«à“ßª√–‡∑» 3(3-0-12)

Seminar in International Business Research

«‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

0901 711 «‘∑¬“π‘æπ∏å 36 Àπà«¬°‘μ

Thesis

1605 915 วัฒนธรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 

  Contemporary Culture  

	 	 ศิลปะและวัฒนธรรมไทย	 โดยเปรียบเทียบกับกระแสของ

วัฒนธรรมโลก	ศึกษาสภาพอดีต	ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการ

ใช้ประโยชน์	 การพัฒนาจากฐานวัฒนธรรมของไทย	 การประยุกต์ให้เกิด

คุณค่าและมูลค่า	การเผยแพร่ออกไปสู่สากล	กระบวนการวิจัยทางวัฒนธรรม

ร่วมสมัย	

	 	 Arts	 and	 Thai	 culture	 in	 comparison	with	world	

culture;	 	 the	 past,	 	 present	 and	 future	 trends;	 the	 use	 of	 the	

development	 of	Thai	 culture	base	 ;	 the	 application	of	 cultural	

values	 and	 cultural	 value-added;	 the	 cultural	 transmission	 to	

the	outside	world,	contemporary	cultural	research	processes	
 

1605 916 วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 3(3-0-6) 

  Culture and Socio-Economic Development 

	 	 ประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสู่

สมัยใหม่	 ของสังคมวัฒนธรรมโดยเปรียบเทียบเส้นทางการเปลี่ยนแปลง

สังคมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก	 ปัญหาการก้าวข้าม	 ความทันสมัย

แบบตะวันตก	 การพิจารณาความทันสมัยแบบตะวันออกและแบบอื่นๆ	

แนวทางพัฒนา	 การของเศรษฐกิจและสังคมเอเชียเปรียบเทียบ	 โดยเน้น

ฐานะและบทบาทของวัฒนธรรมพื้นเมือง	 วัฒนธรรมและการจัดการระดับ

องค์กร	ความสำเร็จและข้อจำกัดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	แนว

วัฒนธรรมชุมชนในประเทศไทย	ทฤษฎีวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	

ประเด็นการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	

	 	 The	 	 history	 and	 modern	 of	 socio	 –	 economic	

change	and	development;	by	comparing	socio	–	economic	change	

of	 the	East	 and	West;	 problems	 of	moving	 through	 the	post	 –	

modern	of	the	West;	modernity	of	the	East	and	others;	the	Asian	

socio	 –	 economic	 strategic	development	by	comparison	based	

on	 status	 and	 role	 of	 local	 culture;	 culture	 and	 organizational	

management;	 success	 and	 limitation	 of	 socio	 –	 economic	

development;	cultural	theories	and	creative	economy;	trends	of	

local	 culture	 in	Thailand;	 research	 topics	 in	 socio	 –	 economic	

development	
 

1605 917 วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3(3-0-6)  

Culture of the Greater Mekong Subregion 

	 	 องค์ความรู้เรื่องวัฒนธรรมของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	 การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม	 แนวทาง

การสร้างความสมานฉันท์และความร่วมมือในการพัฒนาประเทศในอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน	 	

	 	 A	 body	 of	 knowledge	 of	 culture	 in	 the	 greater	

Mekong	 subregion;	 an	 analysis	 of	 relationship	 among	nations	

using	cultural	dimension;	guideline	for	harmony	and	corporation	

for	development	of	nations	in	the	greater	Mekong	subregion	for	

economic	sustainability	and	social	cooperation	
 

หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย 
 

1605 990 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

  Thesis 

	 	 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	 การวิจัยและพัฒนา	 การ

วิจัยประยุกต์	การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	การวิจัยข้ามวัฒนธรรม	

การวิจัยเปรียบเทียบ	การวิจัยอาณาบริเวณศึกษา	โดยยึดเนื้อหาและกรอบ

การวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม	 งานวิจัยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อ

สังคม		มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน	การนำเสนอและการ

เผยแพร่ผลการวิจัยและการจัดการความรู้	 มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการที่ยอมรับของสาขาวิชาอย่างน้อย	 2	 เรื่อง	หลังจากสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโท	 และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์	 หรือ

อย่างน้อยการดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ	 ที่มีกรรมการ

ภายนอกมากลั่นกรอง	(Peer	Review)	ก่อนการตีพิมพ์	และเป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชาในระดับนานาชาติอย่างน้อย	1	เรื่อง	

	 	 Conducting	 research	 for	 constructing	a	new	body	

of	 knowledge,	 	 research	 and	 development,	 applied	 research,	

participatory	 and	 action	 research,	 cross-cultural	 research,	

comparative	research	and	area	studies	related	to	cultural	content,	

and	 framework	with	 an	 emphasis	 on	 value	 added	 and	 social	

value,	 content	 evaluation,	 presentation,	 distribution	 and	

knowledge	management		each	applicant	should	have	at	least	2	

research	 results	published	 in	 an	 acceptable	 journal	 after	 their	

M.A.	graduation.	As	 for	doctoral	degree	 level,	each	student	 is	

required	 to	have	his	 or	 her	dissertation	 or	 a	part	 of	 it,	with	 a	

pee	review,	published	in	an	international	journal	

1605 999 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

  Thesis  

	 	 การวิจัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่	 การวิจัยและพัฒนาการวิจัย

ประยุกต์	 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 การวิจัยข้ามวัฒนธรรม	

การวิจัยเปรียบเทียบ	 การวิจัยอาณาบริเวณศึกษา	 เป็นต้น	 โดยยึดเนื้อหา

และกรอบการวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม	 งานวิจัยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและ

มูลค่า	 ต่อสังคม	 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์	 หรืออย่าง

น้อยการดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการระดับนานาชาติ	 ที่มีกรรมการ

ภายนอกมากลั่นกรอง	(Peer	Review)	ก่อนการตีพิมพ์	และเป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชาในระดับนานาชาติอย่างน้อย	1	เรื่อง	

	 	 Conducting	 research	 for	 constructing	a	new	body	

of	knowledge	using	various	types	of	research	methods,	research	

and	development,	 applied	 research,	 participation	 and	 action	

research,	 cross-cultural	 research,	 comparative	 research	 and	

area	studies	related	to	cultural	content,	and	framework	with	an	
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À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (ª√.¥.)
 “¢“«‘™“°“√∫—≠™’ (À≈—° Ÿμ√ª√—∫ª√ÿß æ.». 2553)

™◊ËÕÀ≈—° Ÿμ√
¿“…“‰∑¬ : À≈—° Ÿμ√ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ  “¢“«‘™“°“√∫—≠™’

¿“…“Õ—ß°ƒ… : Doctor of Philosophy Program in Accounting

™◊ËÕª√‘≠≠“
¿“…“‰∑¬ (™◊ËÕ‡μÁ¡) : ª√—™≠“¥ÿ…Æ’∫—≥±‘μ (°“√∫—≠™’)

(™◊ËÕ¬àÕ) : ª√.¥. (°“√∫—≠™’)

¿“…“Õ—ß°ƒ… (™◊ËÕ‡μÁ¡) : Doctor of Philosophy (Accounting)

(™◊ËÕ¬àÕ) : Ph.D. (Accounting)
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À≈—° Ÿμ√
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«à“¥â«¬°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫∫—≥±‘μ»÷°…“ æ.». 2548 ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 1.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2 ‡ªìπÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’·ºπ°“√»÷°…“∑’Ë‡πâπ°“√«‘®—¬ ‚¥¬¡’°“√∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß·≈–°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡

°â“«Àπâ“∑“ß«‘™“°“√ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ¥—ßπ’È

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“¡À“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 36 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 12 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ

À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.2 ºŸâ‡¢â“»÷°…“∑’Ë ”‡√Á®ª√‘≠≠“∫—≥±‘μ ®–μâÕß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ‰¡àπâÕ¬°«à“ 48 Àπà«¬°‘μ ·≈–»÷°…“√“¬«‘™“

‡æ‘Ë¡‡μ‘¡Õ’° ‰¡àπâÕ¬°«à“ 24 Àπà«¬°‘μ ‚¥¬¡’Àπà«¬°‘μ√«¡μ≈Õ¥À≈—° Ÿμ√ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72 Àπà«¬°‘μ

«‘∑¬“π‘æπ∏åμ“¡À≈—° Ÿμ√·∫∫ 2.1 ·≈– 2.2 ®–μâÕß¡’§ÿ≥¿“æ·≈–¡“μ√∞“π√–¥—∫‡¥’¬«°—π

‚§√ß √â“ßÀ≈—° Ÿμ√

À¡«¥«‘™“·°π 15

À¡«¥«‘™“‡Õ° 15

À¡«¥«‘™“‡≈◊Õ° 6

À¡«¥«‘∑¬“π‘æπ∏å 36

                      √«¡Àπà«¬°‘μ ‰¡àπâÕ¬°«à“ 72

À¡«¥«‘™“ ·∫∫ 2.1 (Àπà«¬°‘μ)
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emphasis	 on	 value	 added	 and	 social	 value	 each	 student	 is	

required	 to	have	his	 or	her	dissertation	or	 a	part	 of	 it,	with	a	

peer	review,	at	least	published		in	an	international	journal	

 


