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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)

193

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

สาขาวิชาการจัดการการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 

 

 

ชื่อหลักสูตร 

	 ภาษาไทย	 	 	 	 :	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด 

	 ภาษาอังกฤษ	 	 	 	 :	 Doctor of Philosophy Program in Marketing Management 
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

						 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการตลาด) 

	 									 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 ปร.ด. (การจัดการการตลาด) 

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 	 :	 Doctor of Philosophy (Marketing Management) 

										 	 	 (ชื่อย่อ)	 	 :	 Ph.D. (Marketing Management) 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะการบัญชีและการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร (หน่วยกิต)

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2

1.	 หมวดวิชาแกน		

2.	 หมวดวิชาบังคับ

3.	 หมวดวิชาเลือก										

4.	 หมวดประสบการณ์วิจัย		

-

-

-

-

-

-

-

-

12

18

6

36

-

-

-

-

รวมหน่วยกิต		ไม่น้อยกว่า - - 72 -
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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

รายวิชาในหลักสูตร 

 

 หมวดวิชาพื้นฐาน	 (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)   

0105	506	 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*	 2(1-2-4)	

  English for Graduate Studies 

0105	507	 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์*	 2(1-2-4)	

  English for Thesis Writing 

0105	508	 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ*	 3(2-2-4)	

  English for Academic Purposes 
 

*		รายวิชาไม่นับหน่วยกิต	และจะต้องได้ผลการเรียนระดับ	S	(Satisfactory)	
 

 หมวดวิชาแกน 12		หน่วยกิต	 

0909	701	 การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอย	 3(3-0-6)	

	 	 Application	in	Regression	Analysis		

0909	702	 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร	 3(3-0-6)	

  Application in Multivariate Statistics 

0909	703	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 3(3-0-6)	

  Qualitative Research Methods  

0909	704	 การประยุกต์โมเดลโครงสร้างมูลเหตุ	 3(3-0-6)	

	 	 และความแปรปรวนร่วม	

  Applications in Causal  

  and Covariance Structure Modeling 
 

 หมวดวิชาบังคับ 18		หน่วยกิต	 

0902	701	 สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์การตลาด	 3(3-0-6)	

	 	 Seminar	in	Marketing	Strategy	Research	

0902	702	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการตลาด	 3(3-0-6)		

	 	 Empirical	Research	Methodology	in	Marketing		

0902	703	 สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค	 3(3-0-6)	

  Seminar in Consumer Behavior Research 

0902	704	 สัมมนาการวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)	

  Seminar in International Marketing Research 

0902	705	 สัมมนาการวิจัยการตลาดการบริการ	 3(3-0-6)	

  Seminar in Service Marketing Research 

0902	706	 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตลาด	 3(3-0-6)	

  Issues in Marketing and Related Topics 
 

 หมวดวิชาเลือก	 ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	 

0901	702	 สัมมนาการวิจัยการบัญชีการเงิน	 3(3-0-6)		

  Seminar in Financial Accounting Research 

0901	703	 สัมมนาการวิจัยการบัญชีบริหาร	 3(3-0-6)		

  Seminar in Managerial Accounting Research 

 

0901	704	 สัมมนาการวิจัยการบัญชีนานาชาติ	 3(3-0-6)			

  Seminar in International Accounting Research 

0901	705	 สัมมนาการวิจัยการบัญชีเชิงพฤติกรรม	 3(3-0-6)		

  Seminar in Behavioral Accounting Research 

0903	512	 การสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ	 3(3-0-6)	

  Business Creation and Entrepreneurship 

0903	514	 เศรษฐศาสตร์การจัดการ	 3(3-0-6)	

  Managerial Economics 

0903	521	 การบริหารความขัดแย้ง	 3(3-0-6)	

  Conflict Management 

0903	702	 สัมมนาการวิจัยทฤษฎีองค์การ	 3(3-0-6)	

	 	 Seminar	in	Organizational	Theory	Research	

0903	703	 สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)	

  Seminar in Organizational Behavior Research 

0903	704	 สัมมนาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	

  Seminar in Human Resource Management Research 

0903	705	 สัมมนาการวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)	

  Seminar in Strategic Management Research 

0904	515	 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)	

  Electronic Commerce 

0904	516	 การจัดการเทคโนโลยี	 3(3-0-6)	

	 	 Technology	Management	 	

0904	517	 การจัดการการดำเนินงาน	 3(3-0-6)		

  Operations Management 

0904	701	 สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

  Seminar in Management  

	 	 Information	System	Research	

0904	702	 สัมมนาการวิจัยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(3-0-6)																		 

  Seminar in Electronic Commerce Research  

0905	701	 สัมมนาการวิจัยการบริหารการเงิน	 3(3-0-6)	

  Seminar in Financial Management Research 

0906	512	 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)	

  Comparative Management 

0906	701	 สัมมนาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)	

  Seminar in International Business Research 
 

 หมวดประสบการณ์วิจัย	 36		หน่วยกิต  

0909	711	 วิทยานิพนธ์		 36		หน่วยกิต		

  Dissertation 
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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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 หมวดวิชาพื้นฐาน (รายวิชาไม่นับหน่วยกิต)	 

0105 506 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2(1-2-4) 

         English for Graduate Studies 

	 	 คำศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการพูดเพื่อ

การสื่อสารในบริบทที่	 เป็นทางการและวิชาการ	 รูปแบบ	 องค์ประกอบ	

เทคนิคการอ่าน	 เขียนเรื่องและย่อหน้าของงานเขียนทางวิชาการ	และการ

อ่านบทความ	และงานเขียนทางวิชาการเฉพาะด้าน	

	 	 English	 vocabulary	 and	basic	 structure	 necessary	

for communication  in official and academic contexts; patterns, 

components, reading techniques, paragraph reading and writing, 

reading and writing for specific purposes 
 

0105 507 ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ 2(1-2-4) 

  English for Thesis Writing 

	 	 การฝึกอ่านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	

การฝึกเขียนบทคัดย่อ	 วิทยานิพนธ์ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 และการเขียน

วิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชาที่เรียน	

  Practice in reading thesis or dissertation abstracts 

published in academic journals; practice in writing various 

formats of thesis or dissertation abstracts; writing a thesis or 

dissertation	according	to	one,s	field	of	study	
 

0105 508 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการ 3(2-2-4) 

  English for Academic Purposes 

	 	 ลักษณะรูปแบบของการเขียนทางวิชาการ	 หลักการอ่านและ

เขียนเชิงวิเคราะห์	 และวิจารณ์	 และหลักการเสนอผลงานทางวิชาการและ

การตีพิมพ์	

	 	 Academic	writing	formats;	advanced	analytical	and	

critical reading and writing techniques; and academic 

presentation and publication 
 

 หมวดวิชาแกน  

0909 701 การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอย 3(3-0-6) 

  Application in Regression Analysis  

	 	 การประยุกต์การวิเคราะห์ความถดถอยหลายตัวแปร	 การ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์	 คาโนนิคอล	 และวิธีการทางสถิตินอนพารามิเตอร์สู่

ประเด็นงานวิจัยธุรกิจที่มีหลายตัวแปร	 การสร้าง	 การประเมิน	 และการใช้

เหตุผลสำหรับโมเดลความถดถอยเชิงซ้อน	การใช้ตัวแปรหุ่น	การวิเคราะห์

โมเดล	 โดยการใช้ความถดถอยไฮราคิคอล	การลงรหัสตรงกันข้าม	 สห

สัมพันธ์บางส่วน	และการวิเคราะห์แนวทาง	การเปรียบเทียบการทดสอบที่

ใช้พารามิเตอร์	และไม่ใช้พารามิเตอร์				

	 	 Applications	 of	multivariable	 regression	 analysis,	

canonical	 correlation	 analysis,	 and	 nonparametric	 statistical	

procedures to issues in business research involving multivariate 

data; building, evaluating, and validating a multiple regression 

model;	 uses	 of	 dummy	 variables;	 analyzing	models	 using	

hierarchical regression, contrast coding, partial correlations 

and	path	 analysis;	 comparing	parametric	 and	 corresponding	

nonparametric tests 
 

0909 702 การประยุกต์สถิติหลายตัวแปร 3(3-0-6) 

  Application in Multivariate Statistics 

	 	 การประยุกต์วิธีการสถิติหลายตัวแปร	 รวมถึงเทคนิคการลด

ข้อมูลและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์หลายมิติในการวิจัยธุรกิจ	การวิเคราะห์

ความแปรปรวนหลายตัวแปร	 การวิเคราะห์	 ดิสคริมิแนนต์	 การวิเคราะห์

ความถดถอยโลจิสติกส์	 การวิเคราะห์ปัจจัยแบบ	การวิเคราะห์กลุ่ม	 ระดับ

การวัดหลายมิติ	และการวิเคราะห์คอนจอยต์			

  Applications of multivariate statistical procedures 

involving	 data	 reduction	 techniques	 and	 analyzing	

multidimensional relationships in business research; multivariate 

analysis	 of	 variance;	discriminant	 analysis;	 logistic	 regression	

analysis;	 factor	 analysis;	 cluster	 analysis;	multidimensional	

scaling;	conjoint	analysis	
 

0909 703 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3-0-6) 

  Qualitative Research Methods 

		 	 ปรัชญา	 ข้อสมมติฐาน	 และวิธีการหลักของการวิจัยเชิง

คุณภาพ	การประเมิน	การเปรียบเทียบ	และวิธีการในอดีตของการวิจัยเชิง

คุณภาพ	 โดยเน้นการวิจัยเอกสาร	 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 การ

สัมภาษณ์เชิงลึก	 การวิจัยสนาม	 การใช้กรณีศึกษา	 การทดลอง	 และการ

ทดลองแบบกึ่ง	

	 	 Philosophy,	 assumptions	 and	main	 approaches	 of	

qualitative research; interpretive, comparative, and historical 

methods in qualitative research; with an emphasis on 

documentary	research,	participant	observation,	in	depth	interview,

field	 study,	 case	 study,	 and	 experimental	 and	 quasi-	 

experimental approaches 
 

0909 704 การประยุกต์โมเดลโครงสร้างมูลเหตุ 3(3-0-6) 

  และความแปรปรวนร่วม 

คำอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการตลาด 
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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

  Applications in Causal and Covariance   

  Structure Modeling 

	 	 การประยุกต์เทคนิคโครงสร้างมูลเหตุและความแปรปรวน

ร่วมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	 เชิงพฤติกรรมในงานวิจัยธุรกิจ	 โดยการใช้

วิธีการของลิสเรลในการทดสอบการวัดค่าและโมเดลโครงสร้างซึ่งสัมพันธ์	

กับตัวแปรที่ได้จากการสังเกตและตัวแปรแฝงโดยตรง	

	 	 Applications	 of	 causal	 structure	modeling	 (CSM)	

techniques	to	the	Analysis	of	behavioral	data	in	business	research,	

including using LISREL program to examine measurement and 

structural	models	relating	to	directly	observed	and	latent	variables	
 

 หมวดวิชาบังคับ  

0902 701 สัมมนาการวิจัยกลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 

  Seminar in Marketing Strategy Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านกลยุทธ์การ

ตลาดทั้งในอดีต	และปัจจุบัน	โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้จาก

ผลการวิจัย	ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	กรอบแนวคิด

ของผู้วิจัย	การออกแบบการวิจัย	รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์

งานวิจัยและการนำเสนอ	แนวทางการวิจัยในอนาคต	ตลอดจนการนำผล

วิจัยไปใช้		

	 	 Literature	review	of	marketing	strategy	research	in	

both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	knowledge	

contents from the research, historical principles and reasons of 

theories, conceptual framework of researchers, research design 

including	 practiced	 analysis	 and	 critique	 of	 the	 research,	

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0902 702 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงประจักษ์ทางการตลาด  3(3-0-6)  

  Empirical Research Methodology in Marketing  

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความสำคัญของการวิจัย	ประเภทของ

การวิจัย	การกำหนด	หัวข้อเรื่อง	การกำหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐานและ

การทดสอบ	การเลือกเครื่องมือที่จะทำการวิเคราะห์	 การสร้างเครื่องมือ

เก็บรวบรวมข้อมูล	 วิธีการรวบรวมข้อมูล	 การประมวลผล	 การวิเคราะห์	

การตีความ	 การเขียนรายงาน	 การเสนอรายงาน	 การวิเคราะห์งานวิจัย

ทางการตลาดโดยการใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์	 จิตวิทยาและองค์การ	

และวิธีการวิจัย	ความเข้าใจและการประเมินผลลัพธ์ของการวิจัยเชิงประจักษ์	

การกำหนดและการเขียนโครงร่างงานวิจัย	 การศึกษาทฤษฎีทางการตลาด

และปรัชญาวิทยาศาสตร์	จรรยาบรรณของนักวิจัย		

  Concepts, principles, and importance of research; 

research	type;	setting	topic;	 identifying	variables;	establishing	

and	testing	hypotheses;	choosing	analysis	tools;	building	tools	

and	methods	for	collecting	data;	analysis	and	proceeding	data;	

interpreting	results;	writing	reports;	presenting	reports;	analysis	of	

marketing	 research	 that	 uses	 economic,	 psychological,	 and	

organizational theories and research methods; understanding 

and evaluating empirical research results and formulating and 

writing	 research	proposals;	 the	study	of	marketing	 theory	and	

philosophy	of	science;	ethics	of	researchers	
 

0902 703 สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

  Seminar in Consumer Behavior Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านพฤติกรรม

ผู้บริโภคทั้งในอดีต	 และปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้

จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผล	 ทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต	 ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of consumer behavior research in 

both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	knowledge	

contents from the research, historical principles and reasons of 

theories, conceptual framework of researchers, research design 

including	 practiced	 analysis	 and	 critique	 of	 the	 research,	

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0902 704 สัมมนาการวิจัยการตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

  Seminar in International Marketing Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการตลาด

ระหว่างประเทศ	 ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์

ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการ	 และเหตุผลทาง

ทฤษฎี	 กรอบแนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝน

การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต	

ตลอดจนการนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of international marketing 

research	in	both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0902 705 สัมมนาการวิจัยการตลาดการบริการ  3(3-0-6) 

  Seminar in Service Marketing Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการตลาด

การบริการทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่

ได้จากผลการวิจัยความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต	 ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		
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¿“…“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)

197

  Literature review of service marketing research in 

both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	knowledge	

contents from the research, historical principles and reasons of 

theories, conceptual framework of researchers, research design 

including	 practiced	 analysis	 and	 critique	 of	 the	 research,	

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0902 706 ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 3(3-0-6) 

  Issues in Marketing and Related Topics 

	 	 การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ตลาด	เช่น	การมุ่งเน้น	การตลาด	ศักยภาพทางการตลาด	นวัตกรรมทางการ

ตลาด	การจัดการการตลาดสมัยใหม่	การบริหารลูกค้าสัมพันธ์	การจัดการ

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ	จริยธรรมทางการตลาด	ความรับผิดชอบ

ต่อสังคมทางการตลาด	 เป็นต้น	 ผลกระทบและความสัมพันธ์ที่มีต่อการ

ตลาดและนักการตลาดในปัจจุบันและอนาคต	

	 	 Analysis	 of	 contemporary	 issues	 related	 to	

marketing,	 such	 as	market	 orientation,	marketing	 capability,	

marketing innovation, modern marketing management, customer 

relationship management, integrated marketing communication 

management,	marketing	ethics,	social	responsibility	in	marketing;	

effects and relationships to marketing and marketers in both 

current and future  
 

 หมวดวิชาเลือก  

0901 702 สัมมนาการวิจัยการบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

  Seminar in Financial Accounting Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชี

การเงินทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้

จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต	 ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of financial accounting research 

in	 both	 past	 and	 current;	 with	 an	 emphasis	 on	 studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0901 703 สัมมนาการวิจัยการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

  Seminar in Managerial Accounting Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชี

บริหารทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้

จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอ	แนวทางการวิจัยในอนาคต	ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of managerial accounting 

research	in	both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0901 704 สัมมนาการวิจัยการบัญชีนานาชาติ 3(3-0-6) 

  Seminar in International Accounting Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชี

นานาชาติทั้งในอดีต	และปัจจุบัน	โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้

จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอ	แนวทางการวิจัยในอนาคต	ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of international accounting 

research	in	both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0901 705 สัมมนาการวิจัยการบัญชีเชิงพฤติกรรม 3(3-0-6) 

  Seminar in Behavioral Accounting Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบัญชี

เชิงพฤติกรรม	ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้

ที่ได้จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการ	 และเหตุผลทางทฤษฎี	

กรอบแนวคิดของผู้วิจัย	การออกแบบการวิจัย	รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of behavioral accounting research 

in	 both	 past	 and	 current;	 with	 an	 emphasis	 on	 studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
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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

0903 512 การสร้างสรรค์ธุรกิจและการประกอบการ 3(3-0-6) 

  Business Creation and Entrepreneurship 

	 	 ลักษณะของการจัดการธุรกิจและการประกอบการแนวใหม่	

แนวคิดการบริหารงาน	 ที่เน้นการประกอบขององค์กร	 การปรับปรุงและ

พัฒนาองค์การทั้งหมดให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่

จะเกิดขึ้น	 การเสาะแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	 การนำความคิดและ

ศักยภาพของคนในองค์การนำไปสู่ภาคปฏิบัติ	 การศึกษาปัจจัยต่างๆ	ทั้ง	

ภายในและภายนอกเพื่อนำเข้ามาปรับใช้กับองค์การ		

  Nature of business management and modern 

entrepreneurship; concepts of entrepreneurial orientation; 

organizational adjustment and development compromised with 

environmental changes; search for new business opportunities; 

thinking	and	capacity	implementation	of	people	in	organization	

to	 practices;	 study	 of	 internal	 and	 external	 factors	 applied	 to	

the organization 
 

0903 514 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 

  Managerial Economics 

	 	 การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

ทางธุรกิจ	การควบคุม	การลงทุน	การตัดสินใจซ้ือ	การแข่งขัน	การตัดสินใจใน

การลงทุน	 การตัดสินใจการผลิต	 การตัดสินใจเกี่ยวกับ	 การกำหนดราคา	

และการประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจต่างๆ	

	 	 Application	 of	 economic	 theory	 for	 business	

decisions;	 investment	 control,	 buying	decisions;	 competition;	

investment decisions; production decisions; pricing decisions; 

application of mathematics for decision making 
 

0903 521 การบริหารความขัดแย้ง 3(3-0-6) 

  Conflict Management 

	 	 แนวคิด	 ทฤษฎี	 และกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงความ

ขัดแย้งท่ีมีอยู่ให้เป็นความขัดแย้ง	เชิงสร้างสรรค์	ความสามารถของผู้บริหาร

ในการยอมรับความแตกต่างและการควบคุมความขัดแย้ง	 รวมทั้งการ

เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 องค์กร	 และสังคม	 รวมทั้งการปลูกฝังสำนึกจริยธรรมทางด้านการ

แข่งขันในการประกอบธุรกิจ		

  Concepts, theories, and strategies for transforming 

existing	conflict	into	constructive	conflict;	administrators’	ability	

to accept differences and conflict control including creating 

emotional quotient in order to develop human resources, 

organization,	and	society	including	growing	competitive	ethics	

of business entrepreneurship 
 

0903 702 สัมมนาการวิจัยทฤษฎีองค์การ 3(3-0-6) 

  Seminar in Organizational Theory Research 

 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านทฤษฎีและ

กระบวนการขององค์การ	ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหา

องค์ความรู้ที่ได้จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทาง

ทฤษฎี	 กรอบแนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝน	

การวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัย	 และการนำเสนอแนวทางการวิจัยใน

อนาคต	ตลอดจนการนำผลวิจัยไปใช้		

	 	 Literature	 review	 of	 management	 theory	 and	

process research in both past and current; with an emphasis on 

studying	 knowledge	 contents	 from	 the	 research,	 historical	

principles and reasons of theories, conceptual framework of 

researchers,	 research	design	 including	practiced	analysis	 and	

critique of the research, presentation and suggestion of future 

research, and implementation of the research 
 

0903 703 สัมมนาการวิจัยพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

  Seminar in Organizational Behavior Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านพฤติกรรม

องค์การทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้

จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอ	แนวทางการวิจัยในอนาคต	ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of organizational behavior 

research	in	both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research  
 

0903 704 สัมมนาการวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

  Seminar in Human Resource  

  Management  Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์

ความรู้ท่ีได้จากผลการวิจัย	ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	

กรอบแนวคิดของผู้วิจัย	การออกแบบการวิจัย	รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัย	และการนำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต	ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of human resource management 

research	in	both	past		and	current;	with	an	emphasis	on	studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 
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implementation of the research 
 

0903 705 สัมมนาการวิจัยการจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

  Seminar in Strategic Management Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ทั้งในอดีต	 และปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่

ได้จากผลการวิจัย	ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอ	แนวทางการวิจัยในอนาคต	ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of strategic management 

research	in	both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0904 515 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 

  Electronic Commerce  

	 	 การทำงานและโครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ต	 เทคโนโลยี

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	ท่ีเหมาะสมในงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	หลักการ

และกฎหมายเก่ียวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ระบบรักษา	ความปลอดภัย

ของข้อมูล	การจัดการข้อมูล	การติดต้ังและพัฒนาโปรแกรมสำหรับเว็บไซต์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ท้ังแบบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแบบเคล่ือนท่ี	

และการจัดการงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 กรณีศึกษาเว็บไซต์	 ที่ทำธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	

	 	 Operation	 and	 structure	 of	 internet	 system;	

appropriate	 hardware	 and	 software	 technology	 for	 electronic	

commerce; principles and laws of electronic commerce; data 

security;	data	management;	program	installation	and	management	

for electronic commerce web site, mobile commerce aspect 

and electronic commerce management 
 

0904 516 การจัดการเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

  Technology Management 

	 	 แนวคิดและความสำคัญของการจัดการเทคโนโลยี	 การ

จัดการบริษัทท่ีเน้นหรือ	 ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี	การจัดการเทคโนโลยี	

นวัตกรรม	 และการวิจัยและพัฒนาภายในบริษัทธุรกิจสมัยใหม่มุ่งเน้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรม	การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาสู่

บริษัทและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม				

	 	 Concepts	 and	 importance	 of	 technology	

management;	 management	 in	 a	 technology-based	 or	

technology-intensive	 company	 focusing	 on	 three	 types	 of	

technology	management:	managing	 technology,	 innovation,	

and R&D within the corporation; new business based on new 

technology	 and	 innovation;	 bringing	 new	 technology	 and	

innovation	into	the	corporation	and	utilizing	it	properly	
 

0904 517 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)  

  Operations Management 

	 	 การจัดการระบบการผลิตทั้งในด้านการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมและการผลิต	 ในรูปแบบของการบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ของกิจการ	ได้แก่	การเลือกทำเลที่ตั้ง	การวางผังโรงงาน	การวางผัง	การติด

ตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	การออกแบบผลิตภัณฑ์	การจัดหาวัตถุดิบ	การ

บริหารเวลาและค่าจ้าง	การกำหนดมาตรฐานงาน	การปรับปรุงงานและการ

ควบคุมคุณภาพการผลิต	 และการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ	

การผลิต	

	 	 Production	system	management	for	manufacturing	

and servicing business for achieving organizational goals, such 

as	location,	factory	plan	and	design,	and	installation	of	machines	

and equipment; product design, providing materials, time and 

wage management, setting of task standard, task reform, and 

production	quality	control;	using	computer	application	system	

in production management 

 

0904 701 สัมมนาการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 

  Seminar in Management  

  Information System Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ	 	 ทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษา

เน้ือหาองค์ความรู้ท่ีได้จากผลการวิจัย	ความเป็นมาของหลักการและเหตุผล

ทางทฤษฎี	 กรอบแนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการ

ฝึกฝนการวิเคราะห์และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอแนวทางการวิจัย

ในอนาคต	ตลอดจนการนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of management information 

system	research	in	both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	

studying	 knowledge	 contents	 from	 the	 research,	 historical	

principles and reasons of theories, conceptual framework of 

researchers,	 research	design	 including	practiced	analysis	 and	

critique of the research, presentation and suggestion of future 

research, and implementation of the research 
 

0904 702 สัมมนาการวิจัยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)      

  Seminar in Electronic Commerce Research  

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในอดีต	และปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความ

รู้ที่ได้จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	

กรอบแนวคิดของผู้วิจัย	การออกแบบการวิจัย	รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอ	แนวทางการวิจัยในอนาคต	ตลอดจน
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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

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of management information 

system	research	in	both		past	and	current;	with	an	emphasis	on	

studying	 knowledge	 contents	 from	 the	 research,	 historical	

principles and reasons of theories, conceptual framework of 

researchers,	 research	design	 including	practiced	analysis	 and	

critique of the research, presentation and suggestion of future 

research, and implementation of the research  
 

0905 701 สัมมนาการวิจัยการบริหารการเงิน 3(3-0-6) 

  Seminar in Financial Management Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการบริหาร

การเงินทั้งในอดีต	 และปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์ความรู้ที่ได้

จากผลการวิจัย	 ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	 กรอบ

แนวคิดของผู้วิจัย	 การออกแบบการวิจัย	 รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคต	 ตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

  Literature review of financial management   

research	in	both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	

knowledge contents from the research, historical principles and 

reasons of theories, conceptual framework of researchers, research 

design	including	practiced	analysis	and	critique	of	the	research, 

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

0906 512 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

  Comparative Management 

	 	 แนวคิดทางการจัดการ เชิ ง เปรียบเทียบในประ เทศ	 

ที่มีวัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	และเทคโนโลยีแตกต่างกัน	เช่น	

สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	 จีน	 ประชาคมยุโรป	 และประเทศกำลังพัฒนา	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมถึงแนวคิดและวิธีใน

การจัดการในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย	

	 	 Concepts	of	comparative	management	in	a	country	

with different cultures,  economics, societies, politics, and 

technologies,	such	as	USA,	Japan,	China,	European	Community,		

developing	countries,	especially	 in	Southeast	Asian	countries,	

including concepts and procedures of management in each 

region of Thailand 
 

0906 701 สัมมนาการวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

  Seminar in International Business Research 

	 	 การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านธุรกิจ

ระหว่างประเทศทั้งในอดีต	 และปัจจุบัน	 โดยเน้นการศึกษาเนื้อหาองค์

ความรู้ท่ีได้จากผลการวิจัย	ความเป็นมาของหลักการและเหตุผลทางทฤษฎี	

กรอบแนวคิดของผู้วิจัย	การออกแบบการวิจัย	รวมถึงการฝึกฝนการวิเคราะห์

และวิจารณ์งานวิจัยและการนำเสนอ	 แนวทางการวิจัยในอนาคตตลอดจน

การนำผลวิจัยไปใช้		

 Literature review of international business research in 

both	past	and	current;	with	an	emphasis	on	studying	knowledge	

contents from the research, historical principles and reasons of 

theories, conceptual framework of researchers, research design 

including	 practiced	 analysis	 and	 critique	 of	 the	 research,	

presentation and suggestion of future research, and 

implementation of the research 
 

 หมวดประสบการณ์วิจัย   

0909 711 วิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต  

  Dissertation 

	 	 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเป็นงานวิจัยที่เกิดจากความคิดเริ่ม

แรกและเป็นงานวิจัยเดี่ยว	 ซึ่งวิทยานิพนธ์นี้จะต้องสะท้อนถึงทั้งความ

รอบรู้ทางด้านเทคนิคการทำวิจัยและความสามารถในการกำหนดปัญหา

สำคัญที่ต้องมีการตรวจสอบและการออกแบบการวิจัยที่สามารถกำหนด

สมมติฐานการวิจัยอย่างสมเหตุผลและสรุปผลการวิจัยอย่างมีเหตุผล

สัมพันธ์กับปัญหาที่กำหนดขึ้น				

  Doctoral dissertation requiring original and 

independent research in the major program area. It should reflect 

not	only	a	mastery	of	research	techniques,	but	also	an	ability	to	

identify	 an	 important	 problem	 for	 investigation	 and	 to	design	

research	that	permits	the	formulation	of	reasonable	hypotheses	

and the drawing of logical conclusions related to the problem 

identified 

 


