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หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ 
(หลกัสูตรสองภาษา) 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
Doctor of Business Administration Curriculum 

(Bilingual Program) 
Revised Curriculum, Year 2022 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
University name  University of the Thai Chamber of Commerce 
 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา         คณะบริหารธุรกิจ 
Campus/School Business School 
 
 
       รหัสและช่ือหลกัสูตร 
       Program Title 

ภาษาไทย   หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรสองภาษา) 
Thai    หลกัสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต (หลกัสูตรสองภาษา)  
ภาษาองักฤษ   Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program) 
English   Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program)  
  

 ช่ือปริญญา 
Degree Title  
ช่ือเตม็ (ไทย)   บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต  
Full Title (Thai)   บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต 
ช่ือยอ่ (ไทย)   บธ.ด.  
Abbreviation (Thai)  บธ.ด.   
 
ช่ือเตม็ (องักฤษ)   Doctor of Business Administration  

 Full Title (English)  Doctor of Business Administration  
ช่ือยอ่ (องักฤษ)   D.B.A.  

 Abbreviation (English)  D.B.A. 
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      วชิาเอก/หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลกัสูตร 
 Specializations 
ไม่มี 
None 

 

     จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
Total Credits for the Curriculum 
48 หน่วยกิต 
48 credits 
 

     รูปแบบของหลกัสูตร 
Program Specifications 
 รูปแบบ 

Form 
หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก หลกัสูตร 3 ปี  
3-year doctoral degree program 
 

 ระบบการจดัการศึกษา 
Education Management System 
 ระบบ 

ระบบทวภิาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่
นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์ 

 System 
Bi-semester in which the regular academic year is divided into two semesters and each semester is conducted 
no less than 15 weeks. 

 

 การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 Management of a Summer Session 

การจัดการการศึกษาภาคฤดูร้อน มี 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตร 
A summer session may be offered for 8 weeks. 
 

 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 Credit Equivalence to (two semesters per year) Academic System 

ไม่มี 
None 
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 การด าเนินการหลกัสูตร 
Program Management 
 วนั- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 Study Period 

ภาคตน้           เดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 
First Semester  August-December  
ภาคปลาย        เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
Second Semester January-May 
ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 
Summer Session  June-July 

   
 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

Qualification and Entry Requirement 
ผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องมคุีณสมบัตดิงัต่อไปนี ้ 
 Applicants must possess all of the following qualifications: 

1) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบญัชี หรือสาขาอ่ืนๆ 
จากมหาวทิยาลยัในประเทศ หรือต่างประเทศท่ีไดรั้บการรับรองจาก ก.พ.  
Graduated with a Master Degree in the areas of business, economics, and accountancy or in 
relevant field from any domestic or international university accredited by Office of the Civil 
Service Commission of Thailand. 

2) เป็นผูท่ี้ผ่านเกณฑ์การคดัเลือกผูส้มคัร และผ่านการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร  
All applicant must be past both requirements and an interview arranged by DBA committee. 

3) เป็นผูท่ี้ไม่มีโรคร้ายแรงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
Good health: No serious illness which may obstruct their studies. 
 

4) เป็นผู ้ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยว่าด้วยการศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
Holding qualifications that meet the University of the Thai Chamber of Commerce’s regulations 
regarding the graduate accreditation 2015. 
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5) ผูจ้ะเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกตอ้งยืน่ผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑม์าตรฐานอยา่งใดอยา่ง 
หน่ึงต่อไปน้ี หรือตามเกณฑม์าตรฐานอ่ืนใดท่ีไดรั้บการยอมรับและสามารถเทียบเคียงกนัได ้ดงัน้ี 

เกณฑ์มาตรฐานภาษาองักฤษและระดบัเกณฑ์คะแนนผลการสอบ 
TOEFL 
(paper) 

TOEFL 
(CBT) 

TOEFL 
(IBT) 

TOEIC IELTS CU TEP UTCC 
BEST 

UTCC 
Advanced 

BEST 
500 173 61 600 5.0 60 485 60 
Applicants must submit an official result of the Test of English proficiency based on one of the 
test scores listed below, or other equivalent standardized test scores. The results of the Test of 
English is valid within 5 years on the application date. Exemption if the applicants graduated from 
international program that conducted in English within 5 years. 

Standardized Test Scores 
TOEFL 
(paper) 

TOEFL 
(CBT) 

TOEFL 
(IBT) 

TOEIC IELTS CU TEP UTCC 
BEST 

UTCC 
Advanced 

BEST 
500 173 61 600 5.0 60 485 60 
โดยผลสอบมีอายุไม่เกิน 5 ปี จากวนัสมคัร ทั้ งน้ี หากผูส้มคัรส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรนานาชาติหรือจากมหาวิทยาลยัต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ท่ีไดรั้บการรับรองจาก ก.พ.  
ไม่เกิน 5 ปี จะไดรั้บการยกเวน้ 
 

6) ในกรณีผูจ้ะเขา้ศึกษาระดบัปริญญาเอกมีผลการสอบภาษาองักฤษไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาหนดไว ้
หลกัสูตรอาจพิจารณารับเขา้ศึกษาโดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ภายใต้
เง่ือนไขท่ีจะตอ้งมีผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงขา้งตน้ ยื่นต่อบณัฑิตวิทยาลยั 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษาแรก 
If an applicant’s qualifications do not meet the above requirements, the application may be 
reviewed and approved by the University’s Committee of the Graduate Studies based on the 
condition, which will require applicants to submit an official result of the Test of English 
proficiency within the first two academic years. 
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 หลกัสูตร 
 Curriculum 

 จ านวนหน่วยกติ 48 หน่วยกติ 
 Total Credits    48 Credits 
 
โครงสร้างหลกัสูตร 
 Curriculum Structure 

1) กลุ่มวชิาบงัคบั 12  หน่วยกิต 
Core Courses 12  Credits 

2) ดุษฎีนิพนธ์  63   หน่วยกิต 
Doctoral Dissertation 36  Credits 

 
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 48 หน่วยกติ 

 การสอนด้วยภาษาไทย  12 หน่วยกติ 
 1.  วชิาบงัคบั       12 หน่วยกิต  
 การสอนด้วยภาษาองักฤษ  36 หน่วยกติ 
 1.  ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

   Total Credits 48 Credits 
 Teaching in Thai Language             12 Credits 
 1.  Core Courses 12 Credits  
 Teaching in English Language  36 Credits 
 1.  Doctoral Dissertation 36 Credits  
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แผนการศึกษา  หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต (หลกัสูตรสองภาษา) 
Study Plan Doctor of Business Administration Program (Bilingual Program) 

 
ชั้นปี 
Year 

ภาคการศึกษา 
Semester 

รายวชิา 
Course Names 

จ านวนหน่วยกิต 
Number of Credits 

วชิาศึกษาก่อน 
Prerequisite 

1 

1 

DB 771 ทฤษฎีและกลยทุธ์การจดัการขั้นสูง(Advanced 
Management Theory and Strategy) 

3 (3-0-6) - 

DB 772 การออกแบบและระเบียบวธีิการวจิยั 
(Research Design and Methodology) 

3 (3-0-6) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
( Doctoral  Symposium) 

- - 

 รวม 6  
 

 2 

DB 773 การวจิยัเชิงปริมาณขั้นสูง  
(Advanced Quantitative Research) 

3 (3-0-6) - 

DB 774 การวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูง  
(Advanced Qualitative Research) 

3 (3-0-6) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
( Doctoral Symposium) 

- - 

 รวม 6  
 

 3 

DB 800 ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) 

3 (0-0-9) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
( Doctoral  Symposium) 

- - 

 
สอบวดัคุณสมบติั 
(Qualifying Exam) 

  

 รวม 3  
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ชั้นปี 
Year 

ภาคการศึกษา 
Semester 

รายวชิา 
Course Names 

จ านวนหน่วยกิต 
Number of Credits 

วชิาศึกษาก่อน 
Prerequisite 

2 

1 

DB 800 ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) 

9 (0-0-27) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
( Doctoral  Symposium) 

- - 

 รวม 9  

2 

DB 800 ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) 

9 (0-0-27) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
( Doctoral  Symposium) 

- - 

 สอบเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์ 
(Proposal Defense) 

  

 รวม 9  

3 

DB 800 ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) 

3 (0-0-18) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
( Doctoral  Symposium) 

- - 

    
 รวม 3  

3 

1 

DB 800 ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) 

9 (0-0-27) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
(Doctoral  Symposium) 

- - 

 รวม 9  

2 

DB 800 ดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation) 

3 (0-0-9) - 

DB 721 การประชุมอภิปรายระดบัดุษฎีบณัฑิต  
( Doctoral  Symposium) 

- - 

 
สอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์ 
(Dissertation Defense) 

  

 รวม 3  
   รวมทั้งส้ิน 48  
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DB 771 ทฤษฎแีละกลยุทธ์การจดัการขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 (Advanced Management Theory and Strategy)  
 ภาพรวมบทบาทของทฤษฎี การสร้างทฤษฎี และกลยทุธ์ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจ ส ารวจการ
ตีความของทฤษฎีในดา้นการวิจยัและการปฏิบติัทางธุรกิจ สอบสวนขอ้โตแ้ยง้ทางทฤษฎีท่ีส าคญั สร้างความคุน้เคย
กับวารสารบทความทางวิชาการด้านการจัดการธุรกิจ พฒันาความสามารถเชิงลึกในการวิเคราะห์และประเมิน
บทความทางวิชาการ การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีและแนวคิดท่ีหลากหลายเพื่อรวบรวมความคิดเพื่อสร้างความเขา้ใจองค์
รวมในทฤษฎีการจดัการทางธุรกิจซ่ึงจะเป็นการสร้างความเขา้ใจในมุมมองทางดา้นทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยัธุรกิจจาก
วรรณกรรมดา้นธุรกิจต่างๆอยา่งถ่องแท ้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันางานวจิยัและการปฏิบติัทางการจดัการธุรกิจใน
อนาคต 
 A broad overview of the role of theory, theory building, and strategies in related business management. 
Explore the implications of these theories for both business research and practice; Investigate some of the important 
debates of these theories; Become familiar with academic publications in business management; Develop an ability 
to critically analyze and evaluate such publications; Application of various business management theories and 
concepts to integrate the diverse schools of thought toward an inclusive theory of management in business that would 
give a greater understanding with theoretical and philosophical perspectives used in business research in the current 
business literature and serve as the backdrop for future business management research and practice. 
  
DB 772 การออกแบบและระเบียบวธีิการวจิยั 3 (3-0-6) 
 (Research Design and Methodology)  
 แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบวิจยัขั้นสูง ความหมาย ลกัษณะและธรรมชาติของการวิจยัขั้นสูง ประเภทของ
การวจิยั กระบวนการวจิยั การเขียนโครงการวจิยั และหลกัการออกแบบการวจิยัทางการศึกษาแบบต่าง ๆ ทั้งการวจิยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผสมผสานวิธีการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัขั้นสูง การวิเคราะห์เน้ือหา การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติขั้นสูง การแปลผล การเขียนรายงานการวิจยั การ
สงัเคราะห์และการน าผลการวจิยัไปใช ้รวมถึงจรรยาบรรณส าหรับนกัวจิยั  
 Concept; theory; advanced research design; meaning, characteristics, and nature of advanced research; 
research methods; research process; research project write-up; principles of research design including both 
quantitative and qualitative research; mix of research application methods; content analysis; use of computer 
programs for advanced statistical data analysis; data interpretation; research report write-up; synthesis and 
implication of research result; ethics of researcher. 
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DB 773 การวจิยัเชิงปริมาณขั้นสูง   3 (3-0-6) 
 (Advanced Quantitative Research)  
 แนวคิด ทฤษฎีและการประยกุต์ใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์เชิงประจกัษ ์โดยครอบคลุมปรัชญาพ้ืนฐาน
และเป้าหมายของการวิจยั การออกแบบวิจยั การสร้างมาตรวดั การทดสอบความแม่นตรงและเช่ือถือได ้ตวัแบบไม่
เป็นเส้นตรง ตวัแปรเคร่ืองมือ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลโดยวิธีสถิติแบบใชพ้ารามิเตอร์และ
สถิติท่ีไม่ใชพ้ารามิเตอร์ การวเิคราะห์ความแปรปรวนมลัติแวริเอท การวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ การวเิคราะห์เสน้ทาง 
การวเิคราะห์จาแนกแยกกลุ่ม การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์แคนอนิคอล การวเิคราะห์องคป์ระกอบ 
 Concepts, theories, and practical application of the most common tools of empirical analysis, including 
fundamental philosophy and research objective, research design, scale construction, test of validity and reliability, 
non-linear models, instrumental variables, techniques of correlation analysis either with or without parameters, 
Concept of multivariate analysis, multiple regression analysis, path analysis, discrimination analysis, canonical 
analysis, and factor analysis. 
 
DB 774 การวจิยัเชิงคุณภาพขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 (Advanced Qualitative Research)  
 การทดสอบเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์และวิธีการวิจยัธุรกิจ หลกัการของวิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ 
รวมทั้ งกระบวนการวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ ท่ีประกอบดว้ย การสังเกตภาคสนาม เดลฟาย การวิเคราะห์อภิปราย 
ประวติัศาสตร์จากค าบอกเล่า และการสมัภาษณ์เชิงลึก 
 Examination of qualitative social science and business research methods, particularly rationale behind 
these methods, how and when they are employed, and processes of analyzing field observations, Delphi, meta-
analysis, oral histories, and in-depth interviews. 
 

3.1.5.1  ดุษฎนีิพนธ์  36 หน่วยกติ 
Doctoral Dissertation 36 Credits 

 
DB 800 ดุษฎนีิพนธ์ 36 (0-0-108) 
 (Doctoral Dissertation)  

ก าหนดใหน้กัศึกษาเขียนดุษฎีนิพนธ์ซ่ึงแสดงผลของการคน้พบส่ิงส าคญัใหม่ ซ่ึงตอ้งสนบัสนุนรากฐานความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งแทจ้ริง 
               A candidate is required to write a dissertation embodying the results of a significant and original investigation. It 
must make a real contribution to the related discipline of concentration. 
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เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 Criteria for Graduation 
 

(1) ศึกษารายวิชาครบถว้นตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 3.00 จากระบบ 4.00 หรือ
เทียบเท่า 
Complete all the required courses with a G.P.A not less than 3.00 from 4.00 grading system or equivalent. 
 

(2) ผา่นการสอบวดัคุณสมบติั (Qualifying Examination)  
Pass a Qualifying Examination 
 

(3) ผา่นการเสนอเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์และสอบป้องกนัดุษฎีนิพนธ์  
Present and Defend a Doctoral Proposal and Dissertation  

 
(4) จดัท าดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาองักฤษ และตอ้งผ่านการสอบโดยคณะกรรมการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ

จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเขา้รับฟังได้ ทั้งน้ี ผลงานดุษฎีนิพนธ์ จะตอ้ง
ไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ี
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ  
The Doctoral Dissertation must be written only in English and approved by both internal and external honorable 
committees. The examination shall be opened for public. Moreover, the Doctoral Dissertation must be 
published or a part of the dissertation must be published in English in any of Higher Education Commission 
accredited peer reviewed journals or proceedings. 
 

 

 

 
 


