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ข้อมลูทัว่ไป 

1.ช่ือหลกัสูตร 
           ภาษาไทย           : หลกัสตูรบญัชดีุษฎบีณัฑติ 

ภาษาองักฤษ  : Doctor of Accountancy Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
           ชื่อเตม็ (ภาษาไทย) : บญัชดีุษฎบีณัฑติ 

  ชื่อเตม็ (ภาษาองักฤษ) : Doctor of Accountancy 
           ชื่อยอ่ (ภาษาไทย)   : บช.ด. 

 ชื่อยอ่ (ภาษาองักฤษ)  : D.Acc. 

3. วิชาเอก 
           การบญัช ี

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
 4.1 แบบ 2.1  ส าหรบัผูเ้ขา้ศกึษาทีส่ าเรจ็ปรญิญาโท ศกึษารายวชิา 15 หน่วยกติ และตอ้งท า 
      วทิยานิพนธ ์36 หน่วยกติ รวม 51 หน่วยกติ 
  

5. รปูแบบของหลกัสตูร 
    5.1  รปูแบบ 
             หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูร 3 ปี   
    5.2  ภาษาท่ีใช้ 
             ภาษาไทย และเอกสารและต าราในวชิาของหลกัสตูร เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
   5.3  การรบัเข้าศึกษา 

    รบันกัศกึษาไทยและนกัศกึษาชาวต่างชาตทิีส่ามารถฟัง พดู อ่าน เขยีน ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
    5.4  การให้ปริญญาส าหรบัผูส้  าเรจ็การศึกษา 

    ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  
 



6. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
ผูท้ีส่ าเรจ็การศกึษาในหลกัสูตรบญัชดีุษฎบีณัฑติ จะเป็นผูท้ีม่วีจิารณญาน ความรูค้วามเขา้ใจ

เชีย่วชาญลกึซึง้ในการท าวจิยัทางการบญัช ีสามารถน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไปใชพ้ฒันาทฤษฎทีางการ
บญัช ีโดยสามารถประกอบอาชพีต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

1) นกัวจิยั นกัวชิาการ และอาจารยผ์ูส้อน ระดบัอุดมศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน 

2) ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร ธุรกจิ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานรฐั 

3) ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ การบญัช ีการตรวจสอบ การก ากบัดแูล การควบคุมภายใน และ 

การบรหิารความเสีย่ง 

4) ผูป้ระกอบการ/เจา้ของกจิการ ธุรกจิ เช่น ส านกังานบญัชแีละสอบบญัช ี 

 
7.คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

           ผูส้มคัรเข้าศึกษาจะต้องมีคณุสมบติัดงัต่อไปน้ี 
 1)  ส าเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า  จากมหาวทิยาลยัในประเทศ หรอื

ต่างประเทศที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) หรอื
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) หรอืเทยีบเท่า โดยผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโทตอ้ง
ศกึษาวชิาดา้นการบญัชมีาอยา่งน้อยจ านวน 12 หน่วยกติ 

   2)   มผีลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีม่หาวทิยาลยัหอการคา้ไทยก าหนด โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
      2.1) ผูเ้ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาเอกตอ้งยืน่ผลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานอยา่งใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรอืตามเกณฑม์าตรฐานอื่นทีไ่ดร้บัการยอมรบัและสามารถเทยีบเคยีง
ได ้ดงันี้ 

เกณฑม์าตรฐานภาษาองักฤษ และ ระดบัเกณฑค์ะแนนผลการสอบ 
TOEFL 

(paper) 

TOEFL 

(CBT) 

TOEFL 

(IBT) 

TOEIC IELTS CU TEP UTCC 

BEST 

UTCC 

Advanced 

BEST 

500 173 61 600 5.0 60 485 60 

2.2)  ในกรณทีีผู่เ้ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาเอกมผีลการสอบภาษาองักฤษไมเ่ป็นไปตามเกณฑท์ี่

ก าหนดไว้ หลกัสูตรอาจพิจารณารบัเข้าศึกษาโดยได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 

ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมผีลการสอบภาษาองักฤษตามเกณฑใ์ดเกณฑห์นึ่งขา้งต้น ยื่นต่อบณัฑติวทิยาลยั 

ภายในระยะเวลาไมเ่กนิ 2 ปีการศกึษาแรก 

 
 
 



8. หลกัสตูร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร    

  51  หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสตูร  จ านวนหน่วยกติทีจ่ะตอ้งศกึษาตลอดหลกัสตูร 51 หน่วยกติ 
 ก. วชิาปรบัพืน้ฐาน                                           ไมม่หีน่วยกติ 
 ข. วชิาสมัมนา                      6 หน่วยกติ  
 ค. วชิาบงัคบั             9 หน่วยกติ  
 ง. วทิยานิพนธ ์                      36  หน่วยกติ 

                       รวม                                                          51 หน่วยกติ 
          รายวิชา 

   รหสัวชิา 
                  รายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรบญัชดีุษฎบีณัฑติ มรีหสัน าหน้าชื่อวชิาโดยใชแ้ทนดว้ย 
ตวัอกัษร ตวัเลข มคีวามหมายดงันี้ 

DA หมายถงึ  วชิาซึง่รบัผดิชอบโดยคณะบญัช ีหลกัสตูรบญัชดีุษฎบีณัฑติ 
GA        หมายถงึ  วชิาซึง่รบัผดิชอบโดยคณะบญัช ีหลกัสตูรบญัชมีหาบณัฑติ 

                  ES        หมายถงึ   วชิาซึง่รบัผดิชอบโดยคณะเศรษฐศาสตร ์หลกัสูตร 

                                            เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ   

                        ตวัเลขในรหสัวชิาทีร่บัผดิชอบโดยหลกัสตูรบญัชดีุษฎบีณัฑติ มคีวามหมายดงันี้                                                           

เลขหลกัรอ้ย        0  หมายถงึ วชิาปรบัพืน้ฐาน 
         7  หมายถงึ วชิาสมัมนา วชิาบงัคบั และการสอบวดัคุณสมบตั ิ

                             8  หมายถงึ วทิยานิพนธ ์                                         

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     รายวิชา 
(ก) วิชาปรบัพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต  

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

ES 501 สถติพิืน้ฐาน  
(Elemental Statistics) 

- - 

GA 001 ภาษาองักฤษธุรกจิ 
(Business English) 
 

- - 

วิชาปรบัพื้นฐานเป็นวิชาส าหรบัผู้สมคัรบางรายที่ยงัขาดพื้นฐานความรู้ทางด้านสถิติและ
ภาษาองักฤษซึ่งมคีวามจ าเป็นต้องใช้ในการเรยีนในหลกัสูตร จงึจ าเป็นต้องให้เรยีนเสรมิ โดยไม่นับ      
หน่วยกติและมกีารวดัผลเป็น 
                           S (Satisfactory) หมายถงึ ผ่านเกณฑ ์     
                           U (Unsatisfactory) หมายถงึ ไม่ผ่านเกณฑ ์



 

(ข) วิชาสมัมนา  จ านวน 6 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

DA 701 สมัมนาวจิยับญัชกีารเงนิ 
(Seminar in Financial Accounting 
Research) 

3 (3-0-9) - 

DA 702 สมัมนาวจิยับญัชบีรหิาร 
(Seminar in Managerial Accounting 
Research) 

3 (3-0-9) - 

    
(ค) วิชาบงัคบั จ านวน 9 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษา

ด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

DA 703 ระเบยีบวธิวีจิยัทางการบญัชขีัน้สงู 
(Advanced Accounting Research 
Methodology) 

3(3-0-6) - 

DA 704 เศรษฐมติแิละสถติขิ ัน้สงู 
(Econometrics and Advanced Statistics)  

3(3-0-6) - 

DA 705 หวัขอ้พเิศษและทฤษฎทีางการบญัช ี
(Special Topics in Accounting and 
Accounting Theory) 

3(3-0-6) - 

 DA 725          การสอบวดัคุณสมบตั ิ                                               -                      - 

                     (Qualifying Examination) 

                     
                     (ง) วิทยานิพนธ ์จ านวน 36 หน่วยกิต 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบติั-
ศึกษาด้วยตนเอง) 

เง่ือนไข 

DA 801 วทิยานิพนธ ์ 
(Dissertation)  

36(0-0-108) - 

    



 
 
9. ค าอธิบายรายวิชา  
ก. วิชาปรบัพื้นฐาน ไม่มีหน่วยกิต 
GA 001 ภาษาองักฤษธรุกิจ        - 
           (Business English) 

ฝึกทกัษะในการอ่าน การวิเคราะห์ สรุป เอกสารประกอบการเรยีน กรณีศึกษา ต าราที่เป็น 

ภาษาองักฤษ 

ES 501 สถิติพื้นฐาน                                                                                                        -                                               
 (Elementary Statistics)                                                                                                      
 ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงของตวัแปรสุ่ม การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงของค่าสถติ ิการประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหก์ารถดถอย สหสมัพนัธ ์และการทดสอบไคสแควร ์
 
ข.  วิชาสมัมนา จ านวน 6 หน่วยกิต 
DA 701 สมัมนาวิจยับญัชีการเงิน                                                                                  3(3-0-9) 
           (Seminar in Financial Accounting Research) 

แนวคิดและทฤษฎีในการท าวิจยัทางด้านบัญชีการเงิน การทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย
ทางดา้นบญัชกีารเงนิ  การวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิยัทางดา้นบญัชกีารเงนิ การพฒันาหวัขอ้และโครงร่าง
งานวจิยั การออกแบบงานวจิยัทางดา้นบญัชกีารเงนิ การจดัท าโครงการวจิยัทางดา้นบญัชกีารเงนิ 
 
DA 702 สมัมนาวิจยับญัชีบริหาร                                                                                    3(3-0-9)                                                    
             (Seminar in Managerial Accounting Research)  
            แนวคดิและทฤษฎใีนการท าวจิยัทางดา้นบญัชบีรหิาร การทบทวนวรรณกรรมงานวจิยัทางดา้น
บญัชบีรหิาร การวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิยัทางดา้นบญัชบีรหิาร การพฒันาหวัขอ้และโครงร่างงานวจิยั 
การออกแบบงานวจิยัทางดา้นบญัชบีรหิาร และการจดัท าโครงการวจิยัทางดา้นบญัชบีรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค. วิชาบงัคบั จ านวน 9 หน่วยกิต  

DA 703 ระเบียบวิธีวิจยัทางการบญัชีขัน้สงู                                                                     3 (3-0-6) 

            (Advanced Accounting Research Methodology) 

แนวคดิ หลกัการในการท าวจิยัทางการบญัช ีการพฒันาหวัขอ้ในการท าวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั
ทางการบญัชทีัง้การวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพ การตัง้สมมตฐิานในการวจิยั การพฒันา   
ตวัแบบในการท าวจิยั การเลอืกใชเ้ครื่องมอืทางสถติใินการท าวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์
ขอ้มลู การน าเสนอผลงานวจิยั การสรปุผลในการวจิยั รวมถงึการประยกุตใ์ชผ้ลงานวจิยัทางการบญัชี 
 

DA 704 เศรษฐมิติและสถิติขัน้สงู                                                                                  3 (3-0-6)                                            
             (Econometrics and Advanced Statistics) 

แนวคดิ ทฤษฎแีละการประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐมติแิละสถติขิ ัน้สูงในงานวจิยัด้านการ
บญัช ีเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูตดัขวาง ขอ้มลูตดัขวางตามยาว และขอ้มลูอนุกรมเวลา การออกแบบงานวจิยั
เพื่ออนุมานความเป็นเหตุเป็นผล การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐมติแิละสถติขิ ัน้สูง การทดลองแบบสุ่ม และ
แบบอทิธพิลคงที ่difference-in-differences ตวัแปรเครือ่งมอื การวเิคราะหก์ารถดถอย 
 
DA 705 หวัข้อพิเศษและทฤษฎีทางการบญัชี                                                                3 (3-0-6)            
           (Special Topics in Accounting and Accounting Theory) 

แนวคิดทางการบัญชีและทฤษฎีการบัญชีที่ส าคัญทางการบัญชีซึ่งครอบคลุมถึงทฤษฎีที่
เกีย่วขอ้งกบัการท าวจิยัทางดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นบญัชบีรหิาร ดา้นสอบบญัชแีละดา้นระบบสารสนเทศ
ทางการบญัช ี ทฤษฎตีลาดทุน ทฤษฏกีารบญัชเีชงิบวก ทฤษฏตีวัแทน การทบทวนวรรณกรรมและ   
การวเิคราะหว์จิารณ์งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฎดีงักล่าว 
 
DA 725  การสอบวดัคณุสมบติั                                                                                            - 
              (Qualifying Examination) 
             การสอบประเมนิคุณสมบตัเิป็นการสอบขอ้เขยีนและสอบปากเปล่าในรายวชิาสมัมนาและหรอื
รายวชิาบงัคบัหรอืเป็นการสอบประเมนิความรูท้ีส่อดคลอ้งกบัเคา้โครงวทิยานิพนธ์ 
                  

ง. วิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 
DA 801 วิทยานิพนธ ์                                                                                                   36 (0-0-108) 
           (Dissertation)  

นักศึกษาต้องจดัท าวทิยานิพนธ์และสอบป้องกันวทิยานิพนธ์ หวัข้อวทิยานิพนธ์ต้องอยู่ใน
ขอบเขตสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัสูตรบญัชดีุษฎบีณัฑติ โดยได้รบัความเหน็ชอบจากอาจารยท์ี่ปรกึษา
วทิยานิพนธ์  และการจดัท าวิทยานิพนธ์เป็นการศึกษาค้นคว้าวิจยัในลกัษณะที่แสดงความคิดรเิริ่ม



สร้างสรรค์ เกิดองค์ความรู้ใหม่ โครงร่างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์ต้องผ่านความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้    
 
 เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

นกัศกึษาจะส าเรจ็การศกึษา และขอรบัปรญิญาบญัชดีุษฎบีณัฑติได ้ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 
1. ศกึษาและสอบไดค้รบถว้นตามทีก่ าหนดในหลกัสตูร 
 2. ไดค้ะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า 
3. ไดส้อบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผูม้สีทิธใิน 

การขอท าวทิยานิพนธ์ เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการที่
สถาบนัอุดมศกึษาแต่งตัง้ซึ่งต้องประกอบไปดว้ยผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและภายนอกสถาบนัและต้อง
เป็นระบบเปิดใหผู้เ้ขา้สนใจเขา้รบัฟังได ้
           4. ได้สอบผ่านการสอบโครงร่างและเล่มวทิยานิพนธ์ และได้ส่งวทิยานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์แล้ว 
และผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธ์จะต้องได้รบัการตพีมิพ์ หรอือย่างน้อยได้รบัการ
ยอมรบัให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา  เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ  

5. มคีวามประพฤตดิ ี
           6. ไมม่หีนี้สนิใดๆ กบัทางมหาวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 

   



 
 


