รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ)
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

ศู นย์ ท่าพระจันทร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
Doctor of Business Administration Program (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่ อ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บธ.ด.
Doctor of Business Administration
D.B.A.

3. วิชาเอก มี 3 สาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการเงิน
- สาขาวิชาการตลาด
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 63 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 4 ปี การศึกษา
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างประเทศ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่

เป็ นหลักสู ตรของสถาบันฯ โดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ. 2547
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2553
วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2553
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 13/2553 วันที่ 20
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา 2556
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
- อาจารย์ หรือวิทยากรทางด้ านบริหารธุรกิจ ในสถาบันการศึกษาต่ างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ผู้บริหารสถาบันการเงิน/องค์ กรต่างๆ
- นักวิจยั ในสาขาวิชาต่ างๆ ทางด้ านบริหารธุรกิจ
- นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/บุคคลากรในหน่ วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- เจ้ าของธุรกิจ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ท่าพระจันทร์
10. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรจะสอดคล้ องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่
กล่ าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเทคโนโลยีอย่ างก้ าวกระโดดจนทาให้ การผลิตบุคลากรเฉพาะด้ าน เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่
ต้ องเตรียมพร้ อมให้ ทนั ต่ อการเปลีย่ นแปลงดังกล่ าว การขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้ องค์ กรมีโอกาสในการทาธุรกิจมากขึน้
การบริหารงานภายในองค์ กรมีความซับซ้ อนมากขึน้ ทาให้ มีความต้ องการบุคลากรทางด้ านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ เชิงลึก
ของแต่ ละสาขา การผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้ านบริหารธุรกิจจึงมีความจาเป็ นอย่ างยิ่ง เพื่อให้ ทันต่ อความเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบัน

10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสู ตรได้ คานึงถึงการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่ าง
รวดเร็วและต่ อเนื่อง จากสถานการณ์ ทเี่ ปลีย่ นแปลงและพัฒนาอย่ างรุดหน้ าทาให้ ทุกภาคส่ วนในสังคมต้ องการบุคคลากรทีม่ ี
ความรู้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ านเพิ่มสู งขึ้น การพัฒนาศั กยภาพของปัจเจกบุคคลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ต้องคานึงถึง ทาให้
ความต้ องการในการศึ กษาระดับที่สูงขึ้นเป็ นสิ่ งจาเป็ น ดังนั้น หลักสู ต รจึงถู กพัฒนาเพื่อให้ สอดคล้ อ งกับกระแสการ
เปลีย่ นแปลงและรองรับความต้ องการของทุกภาคส่ วนในสังคม

11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภายนอกมีอิทธิพลต่ อการพัฒนาหลักสู ตร จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาหลักสู ตรให้
สอดคล้ องและรองรับการแข่ งขันทั้งในภาควิชาการและองค์ กรธุรกิจ รวมถึงสถาบันการศึกษาในประเทศไทยทั้งของรัฐ
และเอกชน ต่ างก็เร่ งผลิตบัณฑิตทางด้ านบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้ องการของตลาด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพของ
แต่ ละสถาบัน อย่ างไรก็ตาม ขีดความสามารถในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ได้ ถูกจากัดด้ วยปั จจัยในเรื่อง
จานวน คุณภาพ และระดับความรู้ ของอาจารย์ ผู้สอน โดยเฉพาะทางด้ านบริหารธุรกิจ จาเป็ นต้ องใช้ อาจารย์ ผู้สอนที่จบ
ในระดับปริ ญญาเอก ซึ่ งมีจานวนค่ อนข้ างน้ อยเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ ท้ังหมด ในด้ านการค้ นคว้ า การวิจัยทาง
วิชาการต่ างๆ ก็เช่ นกัน ปัจจุบันความต้ องการนักวิจยั ทีม่ คี วามรู้ เฉพาะด้ านอย่ างลึกซึ้ง มีมากขึน้ ตามสภาพเศรษฐกิจ และ
สั ง คมที่ พั ฒ นาไป หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต จึ ง เข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการผลิต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ทั้งนีเ้ พือ่ รองรับความต้ องการและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรทางด้ านบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยในด้ านที่ม่ ุงสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการและการวิจัยรวมทั้งการผลิตบัณฑิตที่เก่ ง
ดี และมีคุณธรรม
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจมหาวิทยาลัยที่ม่ ุงสู่ ความเป็ น
เลิศทางวิชาการและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการสร้ างบัณฑิตที่เก่ งและดี เนื่องจากวิชาการด้ านบริหารธุรกิจเป็ น
รากฐานที่สาคัญของธุ รกิจ ซึ่งมีผลต่ อการพัฒนาประเทศอย่ างมาก อาจส่ งผลให้ พฤติกรรมและค่ านิยมของนักศึ กษา
เปลีย่ นไป ดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรจึงต้ องเน้ นและส่ งเสริมการเรียนการสอนทีค่ านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
โดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่ อทุกภาคส่ วนในสั งคม ทั้งในแง่ เศรษฐกิจ ธุ รกิจ สั งคม และวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้
องค์ ประกอบทางความรู้ ทที่ นั สมัยและคุ้มค่ า และปรับเปลีย่ นตามสภาวการณ์ ปัจจุบันได้ เป็ นอย่ างดี
12. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
ปัจจุบันคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มีหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (DPB) อยู่ 1
โครงการ โดยรู ปแบบการเรียนการสอนของหลักสู ตรดังกล่ าว จะเป็ นแบบไม่ มรี ายวิชา (Non-course work) มีการศึกษา
วิจยั และทาวิทยานิพนธ์ (Research Based) ตั้งแต่ เริ่มเข้ าศึกษา ส่ วนหลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ทีก่ าลัง
ดาเนินการปรับปรุงนี้ รู ปแบบการเรียนการสอนจะเป็ นแบบมีรายวิชา นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ประกอบด้ วย
วิชาหลัก วิชาเอกบังคับของสาขา และวิชาเลือก หลังจากนั้นจึงเริ่มทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งการศึกษารายวิชาต่ างๆ เหล่ านีก้ ่อน
เริ่มทาวิทยานิพนธ์ จะเป็ นการต่อยอดองค์ ความรู้ ต่างๆ ทีไ่ ด้ ศึกษามาแล้ วในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ถือว่ าเป็ นการ
เพิม่ พูนองค์ ความรู้ ข้นั สู งทีจ่ ะช่ วยให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้ าใจในสาขาวิชาเฉพาะทีเ่ ลือกศึกษามากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้

การศึกษารายวิชาทีเ่ กีย่ วข้ องกับระเบียบวิธีวจิ ยั หรือการวิจยั เฉพาะสาขา ยังเป็ นการเตรียมความพร้ อมให้ กบั นักศึกษาใน
ขั้นตอนของการทาวิทยานิพนธ์ ต่อไปด้ วย
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ - ไม่ มี –
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
นักศึกษาจากวิทยาลัย/คณะ/หลักสู ตรอืน่ สามารถศึกษารายวิชาต่ างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนเป็ นรายวิชา Coure Work ของ
โครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (DBA)ได้
12.3 การบริหารจัดการ
สาหรับรายวิชาในหลักสู ตร DBA จะเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาจากหลักสู ตรอืน่ ในคณะ/มหาวิทยาลัยได้เข้ าร่ วม
เรียนด้ วย โดยนักศึกษาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมตามเกณฑ์ เช่ น กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก มีผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ/GMAT ตามเกณฑ์ การรับเข้ าของโครงการ DBA ฯลฯ โดยคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ จะเป็ นผู้
พิจารณาอนุมตั ิ

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรบริหารธุ รกิจดุษฎีบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรที่ม่ ุงตอบสนองความต้ องการบุคลากรทางด้ านบริ หารธุรกิจ
รวมทั้งการเพิม่ ศักยภาพของแต่ ละสถาบัน ซึ่งปัจจุบันมีข้อจากัดเรื่องจานวน คุณภาพ และระดับความรู้ ของอาจารย์ ผู้สอน
หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตจึงเปิ ดโอกาสให้ คณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนได้ มีโอกาสศึกษาต่ อ
ในระดับปริญญาเอกทางด้ านบริหารธุรกิจ ทั้งนีเ้ พือ่ ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและแก้ ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์
ในระดับปริญญาเอก
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ผลิตบุคลากรทางด้ านบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถและเป็ นผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ ความชานาญใน
สาขาวิชาเฉพาะทางลึกซึ้ง รวมทั้งมีความเชี่ ยวชาญในการทาวิจัยขั้นสู ง มีความเข้ าใจในปัญหาและสภาพแวดล้ อม
ของประเทศไทยและภู มิภาคเอเชี ย สามารถนาความรู้ ทางวิชาการมาใช้ ในการแก้ ปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและภูมภิ าคเอเชีย
2. เพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่ อสังคม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ ยวชาญในการสร้ างงานวิจัยที่มีองค์ ความรู้ ใหม่ ๆ และเป็ นประโยชน์ ต่อวงการวิชาการ
รวมทั้งสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ ในทุกภาคส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ อง

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ นการศึกษาแบบเต็มเวลาในระบบทวิภาค (นานาชาติ) โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์
ข้ อกาหนดต่ างๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และเงือ่ นไขทีค่ ณะพาณิชย์ ฯ กาหนด
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน (ไม่ม)ี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค (ไม่ ม)ี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่ เดือนกันยายน – ธันวาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาทีส่ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
สภามหาวิทยาลัยรับรอง ในสาขาบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสถิติ หรือสาขาอืน่ ที่
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ พิจารณาเห็นชอบให้ มสี ิทธิเข้ ารับการคัดเลือกเพือ่ เข้ าศึกษาในหลักสู ตรได้
2.2.2 มีหนังสือรับรองว่ า มีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ ทเี่ คยสอนมาในระดับบัณฑิต
หรือมหาบัณฑิต หรืออาจารย์ ทปี่ รึกษา และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาจานวนไม่ น้อยกว่ า 3 คน
2.2.3 จะต้องมีผลสอบ TU-GET ไม่ ตา่ กว่ า 550 หรือผลสอบ TOEFL ไม่ ตา่ กว่ า 550 สาหรับ Paper Based หรือไม่ ตา่
กว่ า 213 สาหรับ Computer Based หรือไม่ ตา่ กว่ า 79 สาหรับ Internet Based หรือผลสอบ IELTS ไม่ ตา่ กว่ า 6.0 โดยผลคะแนน
จะต้ องมีอายุไม่ เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันยืน่ ใบสมัครเข้ าเรียน
2.2.4 จะต้ องมีผลการทดสอบ GMAT ระดับคะแนนไม่ตา่ กว่ า 550 หรือผลการทดสอบ GRE ระดับคะแนนไม่ตา่ กว่ า
1100 ในส่ วนของ Verbal และ Quantitative หรือผลการทดสอบ SMART II ระดับคะแนนไม่ ตา่ กว่ า 600 โดยแต่ ละส่ วนคือ
คณิตศาสตร์ และการใช้ เหตุผล ต้ องได้ คะแนนไม่ ตา่ กว่ า 250 ทั้งนี้ ผลคะแนนต้ องมีอายุไม่ เกิน 5 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันยืน่ ใบ
สมัครเข้ าเรียน
2.2.5 ในกรณีทผี่ ้สู มัครเป็ นชาวต่ างชาติ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากประเทศทีใ่ ช้ ภาษาอังกฤษเป็ นหลัก อาจ
ได้ รับยกเว้ นไม่ ต้องยืน่ ผลสอบภาษาอังกฤษตามข้ อ 2.2.3 ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
2.3.1 พิจารณาจากผลการศึกษาทีผ่ ่านมาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท พร้ อมด้ วยผลสอบ GMAT หรือ GRE
หรือ SMART II และ TOEFL หรือ IELTS หรือ TU-GET และการสัมภาษณ์ เป็ นเกณฑ์ สาคัญ

2.3.2

ผู้เข้ าศึกษาชาวไทยและต่ างประเทศใช้ คุณสมบัต/ิ การคัดเลือกเข้ าศึกษาเช่ นเดียวกัน ทั้งนี้ เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไป
ตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้ าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาแรกเข้ ามีพนื้ ฐานความรู้ ทางด้ านบริหารธุรกิจไม่ เท่ าเทียมกัน บางคนมีพนื้ ฐานความรู้ ในระดับปริญญา
ตรี บางคนมีพนื้ ฐานความรู้ ในระดับปริญญาโท บางคนสาเร็จการศึกษาไม่ ตรงกับสาขาวิชาทีจ่ ะเลือกเรียน
2.5 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.4
หลักสู ตรนีจ้ ึงจัดให้ นักศึกษาแรกเข้ าทุกคนต้ องศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐาน (Intensive Course) ซึ่งมีเนือ้ หาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ เชิ งสถิติและคณิตศาสตร์ จานวน 45 ชั่วโมง ก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปรับพืน้ ฐานความรู้ ให้ กับ
นักศึกษาแรกเข้ าทุกคน โดยไม่ นับหน่ วยกิต
2.6 ระบบการศึกษา


แบบชั้นเรียน



แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก



แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก



แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)



แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต



อืน่ ๆ (ระบุ)

2.7 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
นักศึ กษาสามารถนารายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ วในระดับเดียวกัน เทียบโอนหน่ วยกิตกับรายวิชาในหลักสู ตรได้
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ การเทียบและการโอนหน่ วยกิต รวมทั้งการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 63 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

อย่ างน้ อย 7

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร เป็ นแผนการศึกษาแบบ 2.1 (รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชา
และทาวิทยานิพนธ์ )
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
63
หน่ วยกิต
ก. งานรายวิชา
27
หน่ วยกิต
1.1 หมวดวิชาหลัก
9
หน่ วยกิต
1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
18
หน่ วยกิต
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
12
หน่ วยกิต
1.2.2 วิชาเลือก
6
หน่ วยกิต
ข. วิทยานิพนธ์
36
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รหัสวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อภาษาไทย 2 ตัว ภาษาอังกฤษ 2 ตัว และตัวเลข 3 ตัว มีความหมาย ดังนี้
อักษรย่ อ บด./DB หมายถึง รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในหลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
เลขหลักหน่ วย
หมายถึง
ลาดับของวิชาในแต่ ละกลุ่ม
เลขหลักสิบ
หมายถึง
กลุ่มหรือหมวดของลักษณะวิชา
0
หมายถึง
กลุ่มวิชาบังคับ/วิชาหลัก
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับเฉพาะสาขาวิชาการบัญชี
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับเฉพาะสาขาวิชาการเงิน
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาเอกบังคับเฉพาะสาขาวิชาการตลาด
5-6
หมายถึง
กลุ่มวิชาเลือก
เลขหลักร้ อย
หมายถึง
ระดับของวิชา
8
หมายถึง
วิชาระดับปริญญาเอก
9
หมายถึง
วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (Intensive Course)
นักศึกษาแรกเข้ าทุกคนต้องศึกษาวิชาเสริมพืน้ ฐาน (Intensive Course) ซึ่งมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการ
วิเคราะห์ เชิงสถิตแิ ละคณิตศาสตร์ จานวน 45 ชั่วโมง ก่ อนเปิ ดภาคการศึกษาแรก ทั้งนี้ เพือ่ เป็ นการปรับพืน้
ฐานความรู้ ให้ กบั นักศึกษาแรกเข้ าทุกคน โดยไม่ นับหน่ วยกิต
1) หมวดวิชาหลัก
จานวน 9
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาหลัก จานวน 3 วิชา 9 หน่ วยกิต ดังนี้
บด.801 การวิเคราะห์ เชิงสถิตขิ ้นั สู ง
DB 801 Advanced Statistical Analysis
บด.802 เศรษฐศาสตร์ ข้นั สู ง
DB 802 Advanced Economics

3(3-0-9)
3(3-0-9)

บด.803
DB 803

เศรษฐมิติ 1
Econometrics I

3(3-0-9)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
จานวน 18
หน่ วยกิต
นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาเฉพาะด้ าน จากสาขาวิชาเอกใดสาขาวิชาหนึ่ง จานวน 18 หน่ วยกิตและ ต้ องปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขทีแ่ ต่ ละสาขาวิชาเอกกาหนด ดังนี้
1.1 สาขาวิชาการบัญชี
2.1.1 วิชาเอกบังคับ จานวน 12 หน่ วยกิต: ให้ นักศึกษาศึกษาทุกรายวิชา จานวน 4 วิชา
12 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บด.811 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(3-0-9)
DB811 Research Methodology
บด.812 การวิจยั บัญชีเชิงประจักษ์ ทางตลาดทุน
3(3-0-9)
DB812 Empirical Capital Market Based Research in Accounting
บด.813 การวิจยั บัญชีเชิงการตัดสินใจ
3(3-0-9)
DB813 Decision Making Research in Accounting
บด.814 การวิจยั บัญชีเชิงสารวจและแหล่ งทุตยิ ภูมิ
3(3-0-9)
DB814 Archival and Survey Research in Accounting
2.1.2 วิชาเลือก จานวน 6 หน่ วยกิต: ให้ นักศึกษาเลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
และ/หรือรายวิชาทีค่ ณะกรรมการดาเนินงานโครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจอนุมตั ิ
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บด.821 เศรษฐมิติ 2
3(3-0-9)
DB821 Econometrics II
บด.824 การเงินองค์ กร
3(3-0-9)
DB824 Corporate Finance
บด.851 การวิเคราะห์ และทฤษฎีการลงทุน
3(3-0-9)
DB851 Investment Theory and Analysis
บด.852 หัวข้ อทีส่ นใจทางด้ านการบัญชี
3(3-0-9)
DB852 Selected Topics in Accounting
1.2 สาขาวิชาการเงิน
2.2.1 วิชาเอกบังคับ จานวน 12 หน่ วยกิต: ให้ นักศึกษาศึกษาทุกรายวิชา จานวน 4 วิชา
12 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บด.821 เศรษฐมิติ 2
3(3-0-9)
DB821 Econometrics II
บด.822 เศรษฐศาสตร์ การเงิน
3(3-0-9)
DB822 Financial Economics

บด.823 ทฤษฎีการเงิน
3(3-0-9)
DB823 Financial Theory
บด.824 การเงินองค์กร
3(3-0-9)
DB824 Corporate Finance
2.2.2 วิชาเลือก จานวน 6 หน่ วยกิต: ให้ นักศึกษาเลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
และ/หรือรายวิชาทีค่ ณะกรรมการดาเนินงานโครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจอนุมตั ิ
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บด.851 การวิเคราะห์ และทฤษฎีการลงทุน
3(3-0-9)
DB851 Investment Theory and Analysis
บด.853 พัฒนาการตลาดการเงินและนวัตกรรม
3(3-0-9)
DB853 Financial Market Developments and Innovations
บด.854 การจัดการการเงินระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
DB854 International Financial Management
บด.855 หัวข้ อทีส่ นใจทางด้ านการเงิน
3(3-0-9)
DB855 Selected Topics in Finance
1.3 สาขาวิชาการตลาด
2.3.1 วิชาเอกบังคับ จานวน 12 หน่ วยกิต: ให้ นักศึกษาศึกษาทุกรายวิชา จานวน 4 วิชา
12 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บด.811 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(3-0-9)
DB811 Research Methodology
บด.831 ทฤษฎีและแนวปฏิบัตทิ างการตลาด
3(3-0-9)
DB831 Marketing Theory and Practice
บด.832 พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสู ง
3(3-0-9)
DB832 Advanced Consumer Behavior
บด.833 การสร้ างรู ปแบบการตัดสินใจทางการตลาด
3(3-0-9)
DB833 Marketing Decisions Modeling
2.3.2 วิชาเลือก จานวน 6 หน่ วยกิต: ให้ นักศึกษาเลือกศึกษา 2 วิชา 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี้
และ/หรือรายวิชาทีค่ ณะกรรมการดาเนินงานโครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจอนุมตั ิ
รหัส
รายวิชา
จานวนหน่ วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
บด.856 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-9)
DB856 Seminar in Logistics and Supply Chain Management
บด.857 เทคนิคบริหารศาสตร์ ทางด้ านโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-9)
DB857 Management Science Techniques in Logistics and Supply Chains
บด.858 การตลาดระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
DB858 International Marketing

บด.859 สัมนาการวิจยั กลยุทธ์ การตลาด
DB859 Seminar in Marketing Strategy Research
บด.860 สัมนาการวิจยั ศาสตร์ การบริการ
DB860 Seminar in Service Science Research
บด.861 หัวข้ อทีส่ นใจทางด้ านการตลาด
DB861 Selected Topics in Marketing
3) วิทยานิพนธ์
จานวน 36
บด.900 วิทยานิพนธ์
จานวน
DB 900 Dissertation

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
หน่ วยกิต
36 หน่ วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1
ภาค 1
วิชาหลัก
(9 หน่ วยกิต)

รวม

9 หน่ วยกิต

ปี การศึกษาที่ 2

ปี การศึกษาที่ 3

ปี การศึกษาที่ 4

วิชาเอกบังคับ
เฉพาะสาขา
( 3 หน่ วยกิต)
+
วิชาเลือก
( 6 หน่ วยกิต)

วิทยานิพนธ์
( 9 หน่ วยกิต)

วิทยานิพนธ์
( 9 หน่ วยกิต)

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

วิทยานิพนธ์
( 9 หน่ วยกิต)

วิทยานิพนธ์
( 9 หน่ วยกิต)

สอบป้ องกันเค้ าโครง
วิทยานิพนธ์

สอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

ภาค 2

วิชาเอกบังคับเฉพาะสาขา
( 9 หน่ วยกิต)
รวม

9 หน่ วยกิต

สอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying
Examination)

-

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาหลัก
DB801 Advanced Statistical Analysis
3(3-0-9)
Regression models and analyses for several types of data: one-group cross-sectional data, more than one-group
cross-sectional data, time-series data, and longitudinal data; assumptions in regression models diagnostic checking and
correction for assumptions violation; logistic regression models and analyses; multivariate analysis: multivariate of
variance, factor analysis, principal component analysis, cluster analysis; structural equation model and analysis.
บด.801 การวิเคราะห์ เชิงสถิตขิ ้นั สู ง
3(3-0-9)
ตัวแบบและการวิเคราะห์ ความถดถอยสาหรับข้ อมูลประเภทต่ างๆ ได้ แก่ ข้ อมูลตัดขวาง 1 กลุ่ม ข้ อมูลตัดขวางมากกว่ า 1
กลุ่ม ข้ อมูลอนุกรมเวลาและข้ อมูลต่ อเนื่องตามระยะเวลา พร้ อมด้วยข้ อกาหนดเบือ้ งต้น การตรวจสอบข้ อกาหนดเบือ้ งต้น และการ
แก้ ไขเมือ่ ข้ อมูลไม่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดเบือ้ งต้ น ตัวแบบและการวิเคราะห์ ความถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์ ตวั แปรเชิงพหุ
วิเคราะห์ กลุ่ม ตัวแบบสมการโครงสร้ างและการวิเคราะห์ เป็ นต้ น
DB802 Advanced Economics
3(3-0-9)
Theory of consumer choice and firm behavior. Theory of consumption and production. Pricing of products and
factors of production under different market structures. Economics of information and choice under uncertainty;
industry structures other than monopoly and perfect competition; market failure, imperfect information, externalities and
public goods, and the role of government. In-depth study of specific topics in macroeconomics such as new economic
growth models, equilibrium in different markets, rational expectations and New Classical Economics, real business cycles
theory and new Keynesianism, and monetary policy and inflation.
บด.802 เศรษฐศาสตร์ ข้นั สู ง
3(3-0-9)
ทฤษฎีทางเลือกของผู้บริโภคและพฤติกรรมองค์ กร ทฤษฎีการบริโภคและการผลิต การตั้งราคาผลิตภัณฑ์ และปัจจัยของ
การผลิตภายใต้ โครงสร้ างตลาดทีแ่ ตกต่ าง ข้ อมูลทางเศรษฐศาสตร์ และทางเลือกภายใต้ ความไม่ แน่ นอน เช่ น โครงสร้ างการผลิตที่
ผูกขาดและการแข่ งขันทีส่ มบูรณ์ ความล้ มเหลวของตลาด ข้ อมูลทีไ่ ม่ สมบูรณ์ สินค้ ามหาชนและสภาพภายนอก และบทบาทของ
รัฐ การศึกษาเชิงลึกในหัวข้ อทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค เช่ น แบบจาลองการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบใหม่ จุดดุลยภาพในความ
สมดุลของตลาดทีแ่ ตกต่ างกัน เศรษฐศาสตร์ สานักคลาสสิกใหม่และการคาดการณ์ อย่ างสมเหตุสมผล เคนเชียนใหม่ และทฤษฎีวฎั
จักรธุรกิจทีแ่ ท้ จริง นโยบายทางการเงินและเงินเฟ้อ
DB803 Econometrics I
3(3-0-9)
Guass markov Theorem, maximum likelihood estimator, econometric modeling and estimation techniques, nonlinear models, limited dependent variable models, simultaneous equations models, dynamic model estimation, applied
time series and forecasting, causality, cointegration and error correction models.

บด.803 เศรษฐมิติ 1
3(3-0-9)
หลักทฤษฎีของ Guass Markov การประมาณค่ าความน่ าจะเป็ นสู งสุ ด แบบจาลองทางเศรษฐมิตแิ ละเทคนิคการประมาณ
ค่ า แบบจาลองตัวแปรทีไ่ ม่ เป็ นเส้ นตรง แบบจาลองตัวแปรเดียวและระบบสมการ การประมาณค่าแบบจาลองพลวัต อนุกรมเวลา
การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผล และการทานายความสัมพันธ์ ของตัวแปรระยะยาวและการปรับตัว
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
1) สาขาวิชาการบัญชี
DB811 Research Methodology
3(3-0-9)
Research methods, issues and techniques in social science with an emphasis on business administration;
accounting and/or marketing. The course is concerned with the whole research process, starting with the philosophy
behind social science research and finishing with discussions on publication. Emphasis will be placed on how to convert
theory in accounting and/or marketing into research ideas and how to employ different research methods.
บด.811 ระเบียบวิธีวจิ ยั
3(3-0-9)
การสร้ างพืน้ ฐานการทาวิจยั และเทคนิควิธีทางสังคมศาสตร์ เฉพาะทางด้ านบริหารธุรกิจ การบัญชี และ/หรือการตลาด
ประกอบด้ วยกระบวนการทาวิจยั ต่ างๆ ปรัชญาต่ างๆ ทางด้ านสังคมศาสตร์ ทใี่ ช้ ในการทาวิจยั ตลอดจนการอภิปรายแสดงความ
คิดเห็นและการตีพมิ พ์ เผยแพร่ โดยเน้ นหลักการนาทฤษฎีต่างๆ ด้ านการบัญชี และ/หรือการตลาดมาใช้ ในการทาวิจยั รู ปแบบต่ างๆ
กัน
DB812 Empirical Capital Market Based Research in Accounting
3(3-0-9)
Empirical research on the relation between capital markets and financial statements, the principal sources of
demand for capital markets research in accounting are fundamental analysis and valuation, tests of market efficiency, and
the role of accounting numbers in contracts and the political process. The capital markets research topics of current
interest to researchers include tests of market efficiency with respect to accounting information, fundamental analysis,
accounting method choice, economic consequences of voluntary and mandatory accounting method choice, and value
relevance of financial reporting. Evidence from research on these topics is likely to be helpful in capital market investment
decisions, accounting standard setting, and corporate financial disclosure decisions.
บด.812 การวิจยั บัญชีเชิงประจักษ์ ทางตลาดทุน
3(3-0-9)
งานวิจยั เชิงประจักษ์ ทเี่ กีย่ วกับความสัมพันธ์ ของตลาดทุนและงบการเงิน แหล่ งข้ อมูลทีส่ าคัญของอุปสงค์ สาหรับการวิจัย
เชิ งประจัก ษ์ ท างการบั ญ ชี เพื่อ การวิเคราะห์ และการวัด มู ลค่ า การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของตลาด บทบาทของการบั ญชี ใ น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ การเมือง เรื่องที่ศึกษารวมถึงการทดสอบประสิ ทธิภาพของตลาดที่เกี่ยวกับข้ อมูลทางการบัญชี หลักการ
วิเคราะห์ ที่สาคัญ การเลือกวิธีการบัญ ชี ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ ของการเลือกใช้ วิธีการบัญชีโดยสมัครใจหรือโดยบังคับ และ
ความเกีย่ วข้ องของมูลค่ าทีเ่ กีย่ วกับรายงานทางการเงิน หลักฐานจากงานวิจัยที่ศึกษา ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
ตลาดทุน การกาหนดมาตรฐานการบัญชี และการตัดสินใจเปิ ดเผยข้ อมูล

DB813 Decision Making Research in Accounting
3(3-0-9)
Behavioral decision research in accounting which draws heavily from psychology of judgment and choice, the focus
will be on individual decision-making under uncertainty including judgment heuristics and biases, decision framing, risk
preferences and others.
บด.813 การวิจยั บัญชีเชิงการตัดสินใจ
3(3-0-9)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการตัดสินใจทางบัญชี ทีม่ ที มี่ าจากทฤษฎีจติ วิทยาเกีย่ วกับการตัดสินใจและทางเลือก เน้ นการตัดสินใจ
ในระดับบุคคลในสถานการณ์ ทมี่ คี วามไม่ แน่ นอน การตัดสินใจแบบฮิวริสติก ความโน้ มเอียงของการตัดสินใจ รวมทั้งผลกระทบของ
การตั้งคาถามและระดับความเสี่ยงทีม่ ผี ลต่ อการตัดสินใจ
DB814 Archival and Survey Research in Accounting
3(3-0-9)
Theories and methods used in the management of modern archives, with an emphasis on contemporary theory
and practice. Emphasis will be placed on how the management of records compares with and differs from the
management of publications. This also covers survey research in accounting. The students will learn to define the purpose
and objective of surveys and to determine the most effective and efficient survey design for situations. Case studies and
real-world situations from the organization will be used in practice.
บด.814 การวิจยั บัญชีเชิงสารวจและแหล่งทุตยิ ภูมิ
3(3-0-9)
งานวิจยั ทางการบัญชีเชิงทฤษฎีและวิธีการทีใ่ ช้ ในการจัดการแหล่ งข้ อมูลทุตยิ ภูมสิ มัยใหม่ โดยเน้ นในเชิงทฤษฎีร่วมสมัย
และการปฏิบัติ การบริหารจัดการข้ อมูลทีจ่ ดั เก็บศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่ างจากการบริหารจัดการข้ อมูลทีถ่ ูกตีพมิ พ์ เผยแพร่
การใช้ งานวิจยั ทางการบัญชีเชิงสารวจ
เพือ่ ช่ วยในการออกแบบงานวิจยั ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากทีส่ ุ ดในแต่ละ
สถานการณ์ โดยศึกษาตัวอย่างการใช้ วิธีการวิจยั เชิงสารวจในทางการบัญชีและการฝึ กปฏิบัตโิ ดยใช้ กรณีศึกษาหรือสถานการณ์ ที่
เกิดขึน้ จริง
2) สาขาวิชาการเงิน
DB821 Econometrics II
3(3-0-9)
Advanced estimation techniques recently applied in financial research, such as Generalized Method of Moment
(GMM), and Simulation techniques. Advanced econometric models include system equations models – simultaneous
equations models and Vector Autoregressive (VARs) models, advanced time-series models, model for limited and
qualitative dependent variables, linear and nonlinear panel data models. Practical applications of the models are also
emphasized by using Econometrics software and making interpretation of the estimated results.

บด.821 เศรษฐมิติ 2
3(3-0-9)
วิธีการประมาณค่ าแบบจาลองขั้นสู งทีป่ ระยุกต์ ใช้ ในการศึกษาทางการเงินในยุคปัจจุบัน อาทิ วิธีการเจนเนอร์ เลอร์ ไรซ์
เมตตอดออฟโมเมนต์ และวิธีการซิมมูเลซั่น แบบจาลองเศรษฐมิตขิ ้นั สู งทีศ่ ึกษา ประกอบด้ วย แบบจาลองระบบสมการ—สมการ
แบบไซมอลเทนเนียสและแบบจาลองเวคเตอร์ ออโตรีเกรสสีพ แบบจาลองอนุกรมเวลาขั้นสู ง แบบจาลองสาหรับตัวแปรตามทีม่ ี
ข้ อจากัดและลักษณะไม่ ต่อเนือ่ ง แบบจาลองข้ อมูลผสมภาคตัดขวางและอนุกรมเวลาเชิงเส้ นตรงและไม่ ใช่ เส้ นตรง การประยุกต์ ใช้
แบบจาลองในทางปฏิบัตโิ ดยการใช้ โปรแกรมทางเศรษฐมิติ และการอภิปรายผลการประมาณค่ า
DB822 Financial Economics
3(3-0-9)
Foundations of modern financial economics; individuals’ consumption and portfolio decisions under uncertainty.
Topics include expected utility theory, agency problems, information and signaling. For theory of macrofinance, emphasis
will be on financial intermediation, aggregation, and contingent claims.
บด.822 เศรษฐศาสตร์ การเงิน
3(3-0-9)
พืน้ ฐานของเศรษฐศาสตร์ การเงินสมัยใหม่ ครอบคลุมการตัดสินใจในการเลือกใช้ สินค้ าหรือการบริการของแต่ละบุคคล
การตัดสินใจลงทุนภายใต้ ความไม่ แน่ นอน ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ปัญหาของตัวแทน ข้ อมูลและการส่ งสัญญาณต่ างๆ ทางการเงิน
ทฤษฎีเกีย่ วกับการเงินมหภาค สถาบันตัวกลางด้ านการเงิน การรวมกลุ่มและตราสารต่ างๆ
DB823 Financial Theory
3(3-0-9)
Core theory of capital markets and corporate finance. The theory of financial decision-making under certainty
and risk. Topics include the theory of investment under uncertainty, diversification and portfolio selection, capital
structure, dividend, asset valuation, and derivatives pricing.
บด.823 ทฤษฎีการเงิน
3(3-0-9)
หลักทฤษฎีของตลาดทุนและการเงินธุรกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจทางการเงินภายใต้ ความแน่ นอนและความเสี่ยง รวมทั้ง
ทฤษฎีการลงทุนภายใต้ ความไม่ แน่ นอน การจัดพอร์ ตการลงทุนและการกระจายความเสี่ยง โครงสร้ างเงินทุน เงินปันผล การ
ประเมินค่ าสินทรัพย์และการกาหนดราคาตราสารอนุพนั ธ์
DB824 Corporate Finance
3(3-0-9)
Principle of intertemporal choice, alternative valuation models, investor preferences for corporate financial
decisions in complete and incomplete markets, unanimity conditions, the Modigliani-Miller invariance theorems and
the role of corporate firm resource allocation, the impact of dividend and financial decisions on firm valuation in
perfect and imperfect markets and theory of firms and agency costs.

บด.824 การเงินองค์ กร
3(3-0-9)
หลักการเลือกระหว่ างเวลา รู ปจาลองมูลค่ าแบบต่ างๆ การตัดสินใจทางการเงินภายใต้ ตลาดสมบูรณ์ และตลาดไม่ สมบูรณ์
เงือ่ นไขทีเ่ ป็ นเอกฉันท์ ทฤษฎีไม่แปรปรวนของโมดิเกลียนีและมิลเลอร์ กับบทบาทของบริษัทในการจัดสรรทรัพยากร ผลกระทบ
ของเงินปันผลและการตัดสินใจทางการเงินต่ อมูลค่ าของบริษัทภายใต้ ตลาดสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์
ทฤษฎีองค์ กรและปัญหา
ตัวแทน
3) สาขาวิชาการตลาด
DB831 Marketing Theory and Practice
3(3-0-9)
Advanced topics in marketing, define and reviews behavioral, managerial, and environmental issues in
marketing theory and its practical aspects.
บด.831 ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ทิ างการตลาด
3(3-0-9)
หัวข้ อทางการตลาดขั้นสู ง การจากัดความและวิจารณ์ ประเด็นทางพฤติกรรม การจัดการ และสิ่งแวดล้ อมในแง่ ทฤษฎีและ
แนวปฏิบัตทิ างการตลาด
DB832 Advanced Consumer Behavior
3(3-0-9)
Consumer decision making process, models of consumer behavior, and applications of behavioral science
concepts to influence groups and individual behavior, memory of product information, information search behavior,
incidental information acquisition, point of purchase environment, decision strategy, product evaluation, life cycle
purchase patterns.
บด.832 พฤติกรรมผู้บริโภคขั้นสู ง
3(3-0-9)
กระบวนการตัดสินใจผู้บริโภค รู ปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค และการประยุกต์แนวคิดวิทยาศาสตร์ ทางพฤติกรรม ทีม่ ี
ผลต่ อพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ความทรงจาเกีย่ วกับข้ อมูลของสินค้ า พฤติกรรมการหาข้ อมูล การได้มา
ซึ่งข้ อมูลโดยบังเอิญ สิ่งแวดล้อม ณ จุดซื้อ กลยุทธ์ การตัดสินใจ การประเมินสินค้ า รู ปแบบการซือ้ ตามวงจรชีวติ
DB833 Marketing Decisions Modeling
3(3-0-9)
Quantitative methods in marketing management, models of buyers behavior, brand choice models, segmentation
analysis, new product models, advertising decision models, sales force compensation, distribution decisions, and pricing
decisions.
บด.833 การสร้ างรู ปแบบการตัดสินใจทางการตลาด
3(3-0-9)
การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางการจัดการการตลาด รู ปแบบพฤติกรรมของผู้ซื้อ รู ปแบบทางเลือกตราสินค้ า การวิเคราะห์
การแบ่ งส่ วนตลาด รู ปแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ รู ปแบบของการตัดสินใจการโฆษณา ผลตอบแทนของพนักงานขาย การตัดสินใจการ
กระจายสินค้ าและการตั้งราคา

วิชาเลือก
DB851 Investment Theory and Analysis
3(3-0-9)
Intertemporal investment decision theory, time-state preference analysis, mean-variance analysis, stochastic
dominance principle, arbitrage pricing models, multifactor duration analysis and bond immunization, portfolio insurance,
program trading, fund management strategies and performance evaluation, pricing of derivatives product.
บด.851 การวิเคราะห์ และทฤษฎีการลงทุน
3(3-0-9)
ทฤษฎีการลงทุนระหว่ างเวลา การวิเคราะห์ Time-State Preference การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ และความแปรปรวน หลักการ
Stochastic dominance รู ปจาลองการตั้งราคาโดย arbitrage การวิเคราะห์ ระยะเวลาโดยใช้ ตวั แปรพหุ และการป้ องกันความเสี่ยง
ของหุ้นกู้ การประกันมูลค่ ากลุ่มหลักทรัพย์ การซื้อขายโดยโปรแกรม กลยุทธ์ ในการบริหารกองทุนและการวัดผลการดาเนินงาน
การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ ทเี่ กีย่ วกับตราสารอนุพนั ธ์
DB852 Selected Topics in Accounting

3(3-0-9)

Advanced or specialized topics in Accounting which may have a relationship to the doctoral student’s research
topic including business ethics and good corporate governance or may be of sufficient significance for group study.
บด.852 หัวข้ อทีส่ นใจทางด้ านการบัญชี

3(3-0-9)

หัวข้ อทางการบัญชีข้นั สู งหรือหัวข้ อทางการบัญชีเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี หรือทีอ่ ยู่ในความสนใจของนักศึกษาปริญญาเอกทีส่ ามารถศึกษาเป็ นกลุ่มได้
DB853 Financial Market Developments and Innovations
3(3-0-9)
Developments of financial markets, sales and implication of financial instruments, internationalization of
financial markets, financial deregulation and securitization, international co-operation on monetary and financial policies.
บด.853 พัฒนาการตลาดการเงินและนวัตกรรม
3(3-0-9)
พัฒนาการตลาดการเงิน การขายและผลกระทบของเครื่องมือทางการเงิน ความเป็ นนานาชาติของตลาดการเงิน การลด
ข้ อกาหนดทางการเงินและการแปลงสินทรัพย์ เป็ นหลักทรัพย์ ความร่ วมมือในการกาหนดนโยบายการเงินระดับนานาชาติ
DB854 International Financial Management
3(3-0-9)
Alternative theories of exchange rate determination, spot and future foreign exchange markets and management
of foreign exchange risk, analysis of the international financial system, the operation of the international monetary
systems and its implications for exchange rate determination. Additional topics include determinants of foreign
investments types and characteristics of international financial institutions and the relationships between international
and domestic financial markets.

บด.854 การจัดการการเงินระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
ทฤษฎีทใี่ ช้ กาหนดอัตราการแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่ างประเทศ ตลาดอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศทั้งตลาดทันที
และล่ วงหน้ าและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น การวิเคราะห์ ระบบการเงินระหว่ างประเทศ และกลไกการทางานของ
ระบบการเงินระหว่ างประเทศทีเ่ กีย่ วข้ องกับการกาหนดอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา นอกจากนี้ หัวข้ อทีศ่ ึกษายังรวมถึงปัจจัยทีเ่ ป็ นตัว
กาหนดการลงทุนในต่ างประเทศ ลักษณะเฉพาะของสถาบันการเงินระหว่ างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ ระหว่ างตลาดเงินใน
ประเทศและต่ างประเทศ
DB855 Selected Topics in Finance
3(3-0-9)
Advanced or specialized topics in Finance which may have a relationship to the doctoral student’s research topic
including business ethics and good corporate governance or may be of sufficient significance for group study.
บด.855 หัวข้ อทีส่ นใจทางด้ านการเงิน
3(3-0-9)
หัวข้ อทางด้ านการเงินขั้นสู งหรือหัวข้ อทางการเงินเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและการกากับดูแล
กิจการทีด่ หี รือทีอ่ ยู่ในความสนใจของนักศึกษาปริญญาเอกทีส่ ามารถศึกษาเป็ นกลุ่มได้
DB856 Seminar in Logistics and Supply Chain Management
3(3-0-9)
Understand logistics and supply chain management philosophy; school of thoughts and research paradigms.
Logistics and supply chain management analytical methods and models will be reviewed while international logistics and
global supply chain management emerging research issues are explored.
บด.856 สัมมนาการจัดการด้ านโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อปุ ทาน
3(3-0-9)
การทาความเข้ าใจเรื่องปรัชญาการจัดการด้ านการขนส่ งสินค้ าและโลจิสติกส์ ระบบความคิดและแบบจาลองทางการวิจยั
รู ปแบบการวิเคราะห์ การจัดการด้านการขนส่ งสินค้ าและโลจิสติกส์ โดยใช้ กจิ กรรมหลักด้ านโลจิสติกส์ และกระบวนการด้ านการ
ขนส่ งสินค้ า การค้ นหาวิธีการด้ านโลจิสติกส์ ระหว่ างประเทศและการจัดการด้ านการขนส่ งสินค้ าไปยังสถานทีต่ ่ างๆ ทัว่ โลก สามารถ
ทาได้ โดยใช้ งานวิจยั ช่ วยให้ ชัดเจน สะดวกและรวดเร็วขึน้
DB857 Management Science Techniques in Logistics and Supply Chains
3(3-0-9)
A working knowledge of management science techniques used in operational and strategic management of
logistics and supply chains. It emphasizes analytical approaches to solving business problems, construction of
mathematical models, and manipulation of model variables for managerial decision-making. Topics include linear and
nonlinear programming, network, and simulation models.
บด.857 เทคนิคบริหารศาสตร์ ทางด้ านโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-9)
เทคนิคทางด้ านบริหารศาสตร์ สาหรับการบริหารกลยุทธ์ และการดาเนินงานในการขนส่ งสินค้ าและโลจิสติกส์ โดยเน้ นที่
การวิเคราะห์ ปัญหา การสร้ างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
และการปรับเปลีย่ นตัวแปรเพือ่ ผลลัพธ์ สาหรับการตัดสินใจ
โดยเนือ้ หาครอบคลุมการโปรแกรมเชิงลีเนียร์ และนอนลีเนียร์ ตัวแบบทางด้ านโครงข่ ายและแบบจาลองสถานการณ์

DB858 International Marketing
3(3-0-9)
Examination of social, political, cultural and economic environmental differences among countries in terms of
their impact on the strategy of extension versus adjustment of marketing practice by multinational corporations,
marketing functions in detail with respect to specific areas, and a special section focusing on international market
research.
บด.858 การตลาดระหว่ างประเทศ
3(3-0-9)
การตรวจสอบความแตกต่ างของสิ่งแวดล้ อมด้ านสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ ในด้ าน
ผลกระทบต่อการใช้ กลยุทธ์ เดิมหรือการปรับเปลีย่ นแนวปฎิบัตทิ างการตลาดขององค์ กรหลากหลายประเทศ หน้ าทีท่ างการตลาดเชิง
ลึกโดยมุ่งเน้ นการวิจยั ทางการตลาดระหว่ างประเทศ
DB859 Seminar in Marketing Strategy Research
3(3-0-9)
A doctoral seminar aims to provide an in-depth understanding of the theories, concepts, models, and paradigms
that collectively form the foundation for marketing strategy. The course will review research on marketing strategy
content, formulation process as well as implementation related issues. Key topics include antecedents, outcomes,
mediators and moderators of the relationship between marketing strategy and performance; strategic marketing
alliances; market pioneering; multi-market competition; global competitive strategy; and interdependencies between
marketing, business and corporate strategy.
บด.859 สัมนาการวิจยั กลยุทธ์ การตลาด
3(3-0-9)
วิชาสัมนาระดับปริญญาเอกทีม่ ่ ุงสร้ างความเข้ าใจเชิงลึกเกีย่ วกับทฤษฎี แนวคิด ตัวแบบ และกระบวนทัศน์ ทเี่ ป็ นรากฐาน
ของกลยุทธ์ การตลาด โดยมีเนือ้ หาครอบคลุม ทั้งรู ปแบบ กระบวนการ และประเด็นทีเ่ กีย่ วข้ องกับการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ ตัวอย่ าง
หัวข้ อหลักๆได้แก่ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสัมพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ และผลการดาเนินงาน พันธมิตรการตลาด การเข้ าสู่ ตลาดเป็ น
รายแรก การแข่ งขันในหลายตลาด กลยุทธ์ การตลาดโลก รวมถึงความสัมพันธ์ ระหว่ างกลยุทธ์ การตลาด และ กลยุทธ์ ธุรกิจหรือกล
ยุทธ์ องค์ กร
DB860 Seminar in Service Science Research
3(3-0-9)
A doctoral seminar focuses on service science as an emerging trans-disciplinary field that is grounded in crossfunctional as well as cross-disciplines. The course will provide students with foundational understanding of services
research, exposure to classic and current publications, and opportunities to learn about new, emerging research areas.
Research from various disciplines including marketing, management, operations, technology, psychology and sociology
will be drawn upon to deal with challenges and opportunities relevant to service innovation and competition.
บด.860 สัมนาการวิจยั ศาสตร์ การบริการ
3(3-0-9)
วิชาสัมนาระดับปริญญาเอกทีม่ ่ งุ เน้ นศาสตร์ การบริการในฐานะบูรณาการศาสตร์ ทมี่ พี นื้ ฐานครอบคลุมข้ ามหลายหน้ าที่
งานทางธุรกิจ และข้ ามหลายศาสตร์ ความรู้ โดยสร้ างความเข้ าใจทีเ่ ป็ นรากฐานของศาสตร์ การบริการผ่านการเรียนรู้ งานวิจยั ทั้งใน
อดีตและปัจจุบันเพือ่ สร้ างการเรียนรู้ ถึงโอกาสในการวิจยั ใหม่ๆในองค์ ความรู้ ด้านบริการ ซึ่งมีเนือ้ หาเกีย่ วเนื่องกับศาสตร์ ในหลาย

ด้ านทั้งการตลาด การจัดการ การปฏิบัตกิ าร เทคโนโลยี จิตวิทยา สังคมวิทยา ทั้งนีเ้ พือ่ ให้ สามารถเผชิญกับความท้ าทายและโอกาส
สาหรับการแข่ งขัน รวมทั้งการสร้ างนวัตกรรมการบริการได้ อย่ างมีประสิทธิผล
DB861 Selected Topics in Marketing
3(3-0-9)
Advanced or specialized topics in marketing which may have a relationship to the doctoral student’s research
topic or business ethics and good corporate governance may be of sufficient significance for group study.
บด.861 หัวข้ อทีส่ นใจทางด้ านการตลาด
3(3-0-9)
หัวข้ อทางการตลาดขั้นสู งหรือหัวข้ อทางการตลาดเฉพาะเรื่องทีเ่ กีย่ วข้ อง รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจและการกากับดูแล
กิจการทีด่ หี รือทีอ่ ยู่ในความสนใจของนักศึกษาปริญญาเอกทีส่ ามารถศึกษาเป็ นกลุ่มได้
วิทยานิพนธ์
DB900 Dissertation
36 credits
Research project and procedure formulation leading to new body of knowledge in business administration under
the supervision of the dissertation advisor and committee, dissertation writing and presentation, research report writing
for dissemination, ethics in research and academic publication.
บด.900 วิทยานิพนธ์
36 หน่ วยกิต
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนินการวิจยั อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภายใต้ การแนะนาและ
ควบคุมของอาจารย์ และกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ การเขียนวิทยานิพนธ์ และการนาเสนอวิทยานิพนธ์ มีการเขียนรายงาน
วิจยั เพือ่ เผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือ การฝึ กปฏิบัต)ิ
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
วิทยานิพนธ์ โดยเริ่ มจากการอ่ านการสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาที่
นักศึกษาเลือกศึกษาและนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ จริยธรรมในการทาวิจัยและจริยธรรมใน
การเผยแพร่ ผลงาน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
วิท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษามีค วามรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการวิจัย สามารถท าการวิจัยเพื่อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญหาทางด้ า น
บริหารธุรกิจโดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ทปี่ รึกษา พร้ อมทั้งสามารถนาเสนอผลการวิจยั และเผยแพร่ ผลการวิจัยได้
อย่ างถูกต้ องและมีจริยธรรม
5.3 ช่ วงเวลา

นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้ ต้งั แต่ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษาที่ 3 จนถึง
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 5

5.4 จานวนหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์

36 หน่ วยกิต

5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ
1) การทาวิทยานิพนธ์
1.1 นักศึ กษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึ กษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 3 ภาคการศึ กษาปกติ โดยศึ กษา
รายวิชาครบจานวน 9 วิชา มีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 27 หน่ วยกิต มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00
และสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ ระดับ P (ผ่าน)
1.2 นักศึกษาต้ องสอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ภายใน 3 ปี นับจากวันเข้ าศึกษา
โดยนักศึกษาทีจ่ ะมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัตไิ ด้ จะต้ องศึกษาวิชาหลักและวิชาเอกมาแล้ วไม่ ต่ากว่ า 27 หน่ วย
กิต โดยการสอบวัดคุณสมบัตจิ ะประกอบด้ วยการสอบข้ อเขียนและสอบปากเปล่ า ซึ่งนักศึกษาต้ องสอบวัด
คุณสมบัตใิ ห้ ได้ ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ทั้งนีเ้ งื่อนไข
อืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2533
1.3 นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
1.4 หลัง จากจดทะเบี ย นทาวิท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินงานโครงการปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (DBA) เพื่อให้ คณบดีคณะพาณิชย์ ฯ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ ไม่ ต่ากว่ า 5 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบ
เค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
1.5 ต้ องผ่านการสอบอนุมตั เิ ค้ าโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ภายใน 4 ปี นับจากวันเข้ าศึกษา
1.6 การผ่ อนผันระยะเวลาการสอบวัดคุณสมบัติและการสอบอนุมัติโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ
1.7 อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วย อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก และ/หรืออาจารย์ ที่ปรึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ วม ทั้ ง นี้ใ ห้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2) การสอบวิทยานิพนธ์
2.1 อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.2 นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
2.3 การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คับ ของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
โครงการฯ จะมีข้อมูลของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ กบั นักศึกษาบางส่ วน โดยนักศึกษาสามารถเลือกอาจารย์ ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ ด้วยตนเอง นอกจากนีใ้ นช่ วงของการศึกษารายวิชา (Course Work) จะเป็ นช่ วงที่นักศึกษาจะได้ รู้ จักกับ
อาจารย์ หลายๆ ท่ านทีม่ าสอน ซึ่งจะทาให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้ วิธีการทางานของอาจารย์ แต่ ละท่ าน ได้ ศึกษาอุปนิสัยใจคอ

รวมทั้งศึกษาถึงความสนใจในหัวข้ องานวิจัย ต่ างๆ ทั้งนีเ้ พื่อเป็ นข้ อมูลในการตัดสิ นใจเลือกอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ด้ วย
5.7 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการวัดผลแบ่ งเป็ นสองระดับคือ ระดับ S
(ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวนค่ าระดับเฉลีย่
การสอบวิทยานิพนธ์ มีสองครั้ ง ครั้ งที่ 1 เป็ นการสอบป้ องกันเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ส่ วนครั้ งที่ 2 เป็ นการสอบป้ องกัน
วิทยานิพนธ์ ในการสอบทั้งสองครั้ง นักศึกษาจะต้ องทาจดหมายขออนุมัติสอบก่ อนวันสอบ ประมาณ 1 เดือน โดยแจ้ ง
รายชื่อคณะกรรมการสอบ วัน -เวลาสอบ และต้ องส่ งเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ (Dissertation Proposal) จานวน 1 เล่ มให้ กับ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อพิจารณาก่ อน หลังจากนั้น โครงการฯ จะดาเนินการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และอนุญาตให้ ทาการสอบตามวัน-เวลาที่กาหนด ในการสอบป้ องกันเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ (ครั้ ง ที่ 1)
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะเสนอข้ อคิดเห็นต่ างๆ เกี่ยวกับเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึ กษาตามแบบฟอร์ มที่
โครงการฯ จัดเตรียมให้ และส่ งคืนโครงการฯ หลังการสอบ สาหรับการสอบป้ องกันวิทยานิพนธ์ (ครั้งที่ 2) คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ จะเป็ นผู้ประเมินผลวิทยานิพนธ์ ให้ กบั นักศึกษาในวันสอบ หลังจากนั้นคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
ปริญญาเอกสาขาบริหารธุรกิจ (DBA) จะเป็ นผู้พจิ ารณาผลสอบวิทยานิพนธ์ นีอ้ กี ครั้งเพือ่ เป็ นการทวนสอบมาตรฐาน

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ ดังนี้
ระดับ

A

A-

B+

B

B-

C+

C

D

F

ค่ าระดับ

4.00

3.67

3.33

3.00

2.67

2.33

2.00

1.00

0

1.1.2

1.1.3

การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาทีศ่ ึกษาได้ ค่าระดับ S หรือ
ระดับไม่ ตา่ กว่ า B เท่ านั้น รายวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับตา่ กว่ า B ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือวิชา
เลือกให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หรือค่ าระดับตา่ กว่ า B ในรายวิชาใดทีเ่ ป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ ตา่ กว่ า B มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรค
แรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะ
ลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้ ทั้งนี้ นักศึกษาไม่ สามารถลงทะเบียนเรียนซ้าในวิชาใดทีไ่ ด้
ค่ าระดับไม่ ตา่ กว่ า B

1.1.4
1.1.5

การวัดผลการสอบวัดคุณสมบัตแิ ละการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน)
และระดับ N (ไม่ ผ่าน) โดยไม่ มคี ่ าระดับ
การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) โดยไม่ มี
ค่ าระดับ

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาอาจมีกระบวนการทีแ่ ตกต่ างกันไปตามแผนการสอนและวัตถุประสงค์ ทกี่ าหนดไว้
ซึ่งอาจประกอบด้ วย การสอบข้ อเขียน งานรายบุคคล หรืองานกลุ่มทีม่ อบหมาย เป็ นต้ น โดยกาหนดให้ ระบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องทาความ
เข้ าใจตรงกันทั้งสถาบันและนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้ องสามารถตรวจสอบได้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ของนักศึ กษาหลังสาเร็จการศึกษาทาได้ โดยการสารวจ
และการศึกษาวิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตและนาผลวิจัยที่ ได้ ย้อนกลับมาปรับปรุ งกระบวนการการ
เรี ย นการสอนและหลักสู ต รแบบครบวงจร รวมทั้ง การประเมินคุ ณภาพหลัก สู ตรและหน่ วยงาน โดยการวิจัย อาจจะ
ดาเนินการดังตัวอย่ างต่ อไปนี้
(1) ภาวะการได้ งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ ละรุ่ นที่จบการศึกษาในด้ านของระยะเวลาในการหา
งานทา ความเห็นต่ อความรู้ ความสามารถ ความมัน่ ใจของบัณฑิต ในการประกอบการงาน อาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้ าสั มภาษณ์ หรื อการส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจในบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาและเข้ าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่ างๆ เช่ น ปี ที่ 1 ปี
ที่ 5 เป็ นต้ น
(3) การประเมินตาแหน่ ง และ/หรือ ความก้ าวหน้ าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตทีไ่ ปประกอบอาชีพในแง่ ของความพร้ อมและความรู้ จากสาขาวิชาทีเ่ รียน รวมทั้งวิชา
อื่น ๆที่ก าหนดในหลัก สู ต ร ที่เ กี่ย วเนื่ อ งจากการประกอบอาชี พ ของบัณ ฑิ ต รวมทั้ง เปิ ดโอกาสให้ เ สนอ
ข้ อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ ดยี งิ่ ขึน้ ด้ วย
(5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรือเป็ นอาจารย์ พิเศษ ต่ อความพร้ อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของ
นักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาทีจ่ ะวัดเป็ นรู ปธรรมเพื่อประเมินผลการศึ กษาได้ อาทิเช่ น (ก) จานวนรางวัลทางสั งคม
และวิช าชี พ , (ข) จานวนผลงานวิจัย ทางวิช าการ และ (ค) จานวนกิจกรรมอาสาสมัค รในองค์ ก รที่ทา
ประโยชน์ ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
1.1 สอบผ่ านทุกลักษณะวิชาตามที่หลักสู ตรกาหนด และครบถ้ วนตามเงื่อนไขของคณะพาณิชย์ ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 63 หน่ วยกิต
1.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00

1.3 ได้ ค่ า ระดั บ P (ผ่ า น) ในการสอบภาษาต่ า งประเทศ ตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด หากคะแนนสอบ
ภาษาต่ างประเทศในการสอบคัดเลือกเข้ าศึกษาของนักศึ กษาเป็ นไปตามเกณฑ์ ของมหาวิทยาลัย นักศึ กษาผู้น้ันจะ
ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องสอบภาษาต่ างประเทศเพือ่ สาเร็จการศึกษา
1.4 สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ได้ ระดับ P (ผ่าน) ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
1.5 ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะ
พาณิชย์ ฯ แต่ งตั้ง และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว มามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรือส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการในระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่ วม
กลัน่ กรอง (Peer Review) ก่ อนการตีพมิ พ์ และเป็ นทีย่ อมรับในสาขาวิชานั้น
1.7 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
และเงือ่ นไขทีค่ ณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

