
 

คําอธิบายรายวชิา 
 

01130696   เร่ืองเฉพาะทางการบัญชี      3 (3-0-6) 

      (Selected Topics in Accounting) 

      เร่ืองเฉพาะทางการบญัชีในระดบัปริญญาเอก หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละ 

    ภาคการศึกษา 

         Selected topics in accounting at the doctoral degree level. Topics are subject to  

     change each semester. 
 

01131696   เร่ืองเฉพาะทางการเงิน      3 (3-0-6) 

      (Selected Topics in Finance) 

     เร่ืองเฉพาะทางการเงินในระดบัปริญญาเอก    หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละ 

    ภาคการศึกษา 

        Selected topics in finance at the doctoral degree level. Topics are subject to  

                  change each semester. 
 

01132696   เร่ืองเฉพาะทางการจัดการ      3 (3-0-6) 

      (Selected Topics in Management) 

เร่ืองเฉพาะทางการจดัการในระดบัปริญญาเอก หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละ       

                  ภาคการศึกษา 

    Selected topics in management at the doctoral degree level. Topics are subject to  

    change each semester.  
 

01133696   เร่ืองเฉพาะทางการจัดการการผลติ     3 (3-0-6) 

      (Selected Topics in  Operations Management) 

เร่ืองเฉพาะทางการจดัการการผลิตในระดบัปริญญาเอก  หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลง   

                ไปในแต่ละภาคการศึกษา 

    Selected topics in operations management at the doctoral degree level. Topics  

                  are subject to change each semester.  
 

01134611   ปรัชญาและทฤษฎกีารตลาดข้ันสูง     3 (3-0-6) 

       (Advanced Marketing Theory and Philosophy) 

     บทบาทของการตลาดในฐานะหนา้ท่ีหลกัส่วนหน่ึงของการบริหารธุรกิจ      การบูรณาการ

ปรัชญาของวิทยาศาสตร์มาใชก้บัทฤษฎีและการวิจยัทางการตลาด การสร้างทฤษฎีทางการตลาด

ผา่นการวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริหารในทางการตลาดดว้ยวธีิการแบบนกัหนา้ท่ีวทิยา 

 

 



 

Role of marketing in business administration function. Integrate the philosophy    

of science with marketing theory and research. Functionalist approach to marketing    theory via 

analysis of  marketing behaviors and executive’s actions. 
 

01134696    เร่ืองเฉพาะทางการตลาด      3 (3-0-6) 

       (Selected Topics in Marketing) 

    เร่ืองเฉพาะทางการตลาด ในระดบัปริญญาเอก หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลงไปในแต่ละภาค

การศึกษา 

     Selected topics in marketing at the doctoral degree level. Topics are subject to  

   change each semester.  
 

01140611   ปรัชญาทางสังคมศาสตร์ในการวจัิยธุรกจิ    3 (3-0-6) 

     (Philosophy of Social Sciences in Business Research) 

   หลักปรัชญาทางสังคมศาสตร์ท่ีใช้ในการวิจยัธุรกิจ การใช้ภาษาเพื่ออ้างอิงสู่แนวคิด

ทางการวจิยัธุรกิจและความหมาย   ความเขา้ใจ  นิยาม และการพิสูจน์ให้เห็นจริง การสร้างทฤษฎี

และการอธิบายและลงความเห็นในเหตุและผล การเข้าใจทฤษฎีเชิงระบบและทฤษฎีทาง

บริหารธุรกิจ เหตุผลเชิงประจกัษ ์การคน้หา การพิสูจน์ให้เห็นจริง และการยืนยนัและสนบัสนุน

โดยการทดลอง บทบาทของคุณค่าในงานวจิยัทางธุรกิจและการออกแบบงานวจิยัทางธุรกิจ 

   Philosophical foundations of social science in business research. The uses of language 

with special reference to concepts of business research process in terms of meaning, 

understanding, definition, and verification, theory building and causal inference, understanding 

of systems theory and other business theories. Empirical   reasoning, discovery, verification, 

and experimental confirmation. The role of values in business research and business research 

design. 
 

01140621   คณติสถิติศาสตร์เพือ่การวจัิยธุรกจิ                        3 (3-0-6) 

       (Mathematical Statistics for Business Research)  

                 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ในงานวิจยัธุรกิจ  การวดัค่าเชิงพรรณนา การแจก

แจงแบบปกติ การทดสอบสมมุติฐานของหน่ึงตวัอย่างและสองตวัอย่าง สมการถดถอย การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบโดยใช้ค่าไคว-์สแควร์ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การ

วเิคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 

    Mathematical statistics applied for business research. Descriptive measures, normal 

distribution, single sample and two sample hypothesis tests. Regression, ANOVA, Chi-square 

test, statistical quality control, time-series analysis and forecasting.  

 

 



 

01140692  วธีิเชิงคุณภาพข้ันสูงในการวจัิยธุรกจิ     3 (2-2-5) 

(Advanced Qualitative Methods in Business Research) 

ระเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูงสาํหรับการวิจยัธุรกิจ การวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคใน

เชิงลึก เทคนิคการวจิยัเชิงคุณภาพเชิงปฏิบติัการขั้นสูง การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพขั้นสูงและ

การรายงานผล 

     Advanced qualitative methods for business research. Intensive consumer behavior 

research. Techniques in advanced operational qualitative research. Advanced qualitative data 

analysis and reporting.  
 

01140693  วธีิเชิงปริมาณข้ันสูงในการวจัิยธุรกจิ                     3 (3-0-6)  

                   (Advanced Quantitative Methods in Business Research) 

    การประยกุตเ์คร่ืองมือการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบตวัแปรหลายตวัขั้นสูงสาํหรับการวจิยั 

ธุรกิจ 

       An applications of advanced multivariate data analysis for business research.  
 

01140694**การเขียนเชิงวชิาการเพือ่การวจัิยธุรกจิ     3 (3-0-6) 

                    (Academic Writing for Business Research) 

  การเขา้ใจในปรัชญาของการวิจยัและกระบวนการของการวิจยัการพฒันางานเชิงวิชาการ

เพื่อการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาถึงความรู้ท่ีมีอยู่และการพฒันาทกัษะในการใช้

วธีิการอุปมยัและวธีิการนิรนยัเพื่อการเขียนขอ้เสนอโครงการและวทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก 

Understanding of the philosophy of research and research process, development of 

academic writing for research work, review of literature to pursue existing knowledge, 

improve skill in terms of deductive and inductive method for research proposal and the entire 

dissertation doctoral writing. 
 

01140696   เร่ืองเฉพาะทางการบริหารธุรกจิ     3 (3-0-6)         

                   (Selected Topics in Business Administration)         

     เร่ืองเฉพาะทางการบริหารธุรกิจในระดบัปริญญาเอก หวัขอ้เร่ืองเปล่ียนแปลงไป 

  ในแต่ละภาคการศึกษา 

   Selected topics in business administration at the doctoral degree level. Topics are  

    subject to change each semester. 
 

 

 

 

** รายวชิาปรับปรุง 

 



 

01140697     สัมมนา        1 

        (Seminar) 

      การนาํเสนอและอภิปรายหวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางสาขาบริหารธุรกิจในระดบั       

            ปริญญาเอก 

      Presentation and discussion on interesting topics in business administration at  

               the doctoral degree level. 
 

01140698    ปัญหาพเิศษ         3 

       (Special Problems) 

    การศึกษาคน้ควา้ทางบริหารธุรกิจระดบัปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

     Study and research in business administration at the doctoral degree level and  

               compile into a written report. 
 

01140699    วทิยานิพนธ์        1-36 

        (Thesis) 

       วจิยัในระดบัปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเป็นวทิยานิพนธ์ 

        Research at the doctoral degree level and compile into a thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


