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I. Foundation Courses 
 
DBA 6100    Management and Organization Theory Non-credit 
Theories, practice and problems of management and organization, planning, leading, organizing 
and controlling, organizational decision-making, connections made between the planning process 
and the controlling function to evaluate organizational performance, communication concepts, 
human resource management, organizational structures, motivational theory, and application of 
principles to entrepreneurial, corporate and international organizations. 
DBA 6100    ทฤษฎีการจดัการและองคก์ร  ไม่มีหน่วยกิต 
ทฤษฎ ีการปฏบิตั ิตลอดจนปัญหาเกีย่วกบัการจดัการและองคก์ร การวางแผน การน า การจดัองคก์รและ
การควบคุม การตดัสนิใจทางธุรกจิ  การเชื่อมต่อระหวา่งกระบวนการการวางแผน และการควบคุม เพื่อ
ประเมนิผลงานขององคก์ร  แนวความคดิในการสื่อสาร การบรหิารทรพัยากรบุคคล โครงสรา้งองคก์ร 
ทฤษฎกีารจงูใจ และการประยกุตใ์ชส้ าหรบัผูป้ระกอบการ องคก์รทัว่ไป และองคก์รระหวา่งประเทศ 
 
DBA 6200    Marketing Theory                          Non-credit 
Theories, practice and problems in marketing and the underlying business foundations required for 
the understanding and development of marketing, distribution, financing, marketing information 
management, pricing, product and service management, promotion and selling foundations of 
economics and communications. 
DBA 6200    ทฤษฎีการตลาด                                                                   ไม่มีหน่วยกิต 
ทฤษฎ ีการปฏบิตั ิตลอดจนปัญหาเกีย่วกบัการตลาด ต้นแบบรากฐานทางธุรกจิ ซึง่เป็นพืน้ฐานความเขา้ใจ
และการพฒันาของการตลาด  การบรหิารจดัการขอ้มลูทางการตลาด  ราคา การจดัการสนิคา้และการ
บรกิารการส่งเสรมิการขาย  หลกัการขาย  ซึง่เป็นรากฐานเศรษฐศาสตรแ์ละการสื่อสาร 
 
DBA 6300  Financial Theory                             Non-credit 
Theories, practice and problems in finance, how to value assets and businesses given forecasts of 
future cash flows, risk characteristics of different asset classes, stocks, bonds and interest rates, 
measuring and pricing risk, derivative instruments, theoretical underpinnings of finance with real-
world examples. 
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DBA 6300  ทฤษฎีการเงิน                                                                    ไม่มีหน่วยกิต 
ทฤษฎ ีการปฏบิตั ิตลอดจนปัญหาเกีย่วกบัการเงนิ  การหามลูค่าสนิทรพัยแ์ละธุรกจิจากการคาดการณ์ของ
กระแสเงนิสดในอนาคต  ความเสีย่งของสนิทรพัยป์ระเภทต่าง ๆ หุน้ พนัธบตัร และอตัราดอกเบีย้  การวดั
ความเสีย่งและประเมนิค่าความเสีย่ง ตราสารอนุพนัธ ์ ทฤษฎดีา้นการเงนิกบัตวัอยา่งจรงิในโลกปัจจุบนั  
 
II. Core Courses 

 

DBA 7001  Applied Economics for Business 3 (3-0-6) 
Application of economic principles to support business decisions within organizations, 
understanding of the external business environment in which an organization operates, application 
of economic theories, methodologies and economic analysis to develop essential tools for making 
optimal decision 
DBA 7001  เศรษฐศาสตรป์ระยกุตส์ าหรบัธรุกิจ 3 (3-0-6) 
การประยกุตใ์ชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตรใ์นการสนบัสนุนการตดัสนิใจทางธุรกจิในองคก์ร ความเขา้ใจใน
สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิขององคก์ร การประยกุตใ์ชท้ฤษฎเีศรษฐศาสตร ์วธิกีารและการวเิคราะหท์าง
เศรษฐศาสตรเ์พื่อการพฒันาเครื่องมอืทีจ่ าเป็นในการตดัสนิใจทีด่ทีีสุ่ด 
 
DBA 7002  Quantitative Analysis for Research 3 (3-0-6) 
Mathematical methods which are necessary for understanding literature, statistical analysis, 
comparative statistical analysis, optimization problems, basic dynamic analysis and mathematical 
programming, matrix algebra, calculus and various quantitative technique used for developing 
researches.  
DBA 7002 การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณเพ่ือการวิจยั 3 (3-0-6) 
วธิกีารทางคณิตศาสตรท์ีจ่ าเป็นในการเขา้ใจบทความศกึษา  การวเิคราะหท์างสถติ ิ การวเิคราะหท์างสถติิ
เชงิเปรยีบเทยีบ  ปัญหาการเพิม่ประสทิธภิาพการวเิคราะหแ์บบไดนามกิขัน้พืน้ฐาน  โปรแกรมทาง
คณิตศาสตร ์ พชีคณิตเมทรกิซ ์ แคลคลูสั และเทคนิคเชงิปรมิาณเพื่อในใชก้ารพฒันางานวจิยั 
 
DBA 7003  Behavioral Research Design 3 (3-0-6) 
Behavioral research design appropriate for behavioral research, methodology for implementing 
such design, sampling technique, sampling procedure, questionnaire design, interviewing, focus 
group, and other approaches for behavioral research 
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DBA 7003  การออกแบบการวิจยัเชิงพฤติกรรม 3 (3-0-6) 
การออกแบบการวจิยัทีเ่หมาะสมส าหรบัการวจิยัเชงิพฤตกิรรม  การน าเอาแบบวจิยันัน้ไปใชง้านจรงิ  
เทคนิคในการสุ่มอยา่ง กระบวนการสุ่มตวัอยา่ง การออกแบบแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสนทนากลุ่ม 
และวธิกีารอื่นๆ ทีใ่ชส้ าหรบัการวจิยัเชงิพฤตกิรรม 
 
DBA 7100 Advance Management and Organization Theory 3 (3-0-6) 
Advance theories and recent literature about organization and its environment, function and 
structure of authority and responsibility, formal and informal organization and social system, 
organizational behavior, organizational control, research and development, changing of corporate 
structure, human resource management, conflict management, motivation, coordination, dynamics 
of change, leadership, and stress management. 
DBA 7100 ทฤษฎีการจดัการและองคก์รขัน้สงู 3 (3-0-6) 
ทฤษฎขี ัน้สงูและงานวจิยัล่าสุดเกีย่วกบัการจดัการสภาวะแวดลอ้มขององคก์ร รปูแบบและโครงสรา้ง  
อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบภายในองคก์ร ลกัษณะองคก์รทีใ่ชก้ฎระเบยีบและไม่ใชก้ฎระเบยีบในการ
จดัการ ระบบความสมัพนัธภ์ายในองคก์ร พฤตกิรรมภายในองคก์ร การควบคุมองคก์ร การวจิยัและการ
พฒันาองคก์ร การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งขององคก์ร การบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารความขดัแยง้ 
การสรา้งแรงจงูใจ ความร่วมมอื แรงขบัเคลื่อนของกลุ่ม ภาวะผูน้ าและการจดัการความเครยีด 
 
DBA 7200  Advance Marketing Theory 3 (3-0-6) 
Advance theories and recent literature about transfer of goods and services from producer to 
consumer, consumer’s buying motives, basic product, distribution, price, promotion mix strategies, 
and improvement of marketing efficiency, consumer behavior, influence of socio psychological 
factors, personality, social groups, demographic variables, social class, culture on the formation of 
consumers’ attitudes, consumer purchasing behavior, and after-purchase evaluation. 
DBA 7200  ทฤษฎีการตลาดขัน้สงู 3 (3-0-6) 
ทฤษฎขี ัน้สงูและงานวจิยัล่าสุดเกีย่วกบัการส่งสนิคา้และบรกิารจากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค แรงจงูใจในการซือ้
ของผูบ้รโิภค สนิคา้พืน้ฐาน การกระจายสนิคา้ ราคาสนิคา้ กลยทุธก์ารตลาด การปรบัปรุงประสทิธผิลของ
การตลาด พฤตกิรรมผูบ้รโิภค สิง่ทีม่อีทิธพิลดา้นจติวทิยาทางสงัคม บุคลกิภาพ กลุ่มสงัคม  กลุ่มประชากร  
ชนชัน้ทางสงัคม วฒันธรรม ต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค การบรโิภคและพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค  
ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ และการประเมนิหลงัการซือ้ 
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DBA 7300  Advance Financial Theory 3 (3-0-6) 
Advance theories and recent literature about corporate financial decision, financial projection, cost 
of capital, evaluating the return from investment, the new techniques in evaluating the investment 
opportunities, philosophical basis of investment principles, ethics in investment, risk and expected 
return relationship, security exchanges and indexes, company and securities analysis, portfolio 
management theories and analysis, capital market theories, capital market efficiency theories, and 
behavioral finance 
DBA 7300  ทฤษฎีการเงินขัน้สงู 3 (3-0-6) 
ทฤษฎขี ัน้สงูและงานวจิยัล่าสุดเกีย่วกบัการตดัสนิใจทางการเงนิในธุรกจิ การประมาณการทางการเงนิ 
ตน้ทุนเงนิทุน การประเมนิผลตอบแทนจากการลงทุน การใชเ้ครื่องมอืใหม่ในการประเมนิโอกาสในการ
ลงทุน ปรชัญาพืน้ฐานของหลกัการลงทุน จรยิธรรมการลงทุน ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเสีย่งและ
ผลตอบแทนทีค่าดวา่จะไดร้บั ตลาดหลกัทรพัยแ์ละดรรชนีตลาด การวเิคราะหบ์รษิทัและหลกัทรพัย์ ทฤษฎี
และการวเิคราะหก์ารบรหิารพอรต์ลงทุน ทฤษฎตีลาดทนุ ทฤษฎตีลาดทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ และการเงนิเชงิ
พฤตกิรรม 
 
III. Research Courses 
 
DBA 8001 Multivariate Analysis 3 (3-0-6) 
Basic multivariate techniques that are currently used in literature, principal components analysis, 
explanatory and confirmatory factor analysis, multivariate analysis of variance, discriminant function 
analysis, structural equation modeling, hierarchical linear modeling, cluster analysis, canonical 
correlation, and multidimensional scaling. 
DBA 8001  การวิเคราะหพ์หตุวัแปร  3 (3-0-6) 
เทคนิคการวเิคราะห์พหุตวัแปรขัน้พื้นฐานที่ใช้ในงานวจิยั การวเิคราะห์ส่วนประกอบหลกั  การวเิคราะห์
องค์ประกอบเชงิส ารวจและการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนั การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตวั
แปร การวเิคราะหจ์ าแนกประเภท แบบจ าลองสมการโครงสรา้ง แบบจ าลองเชงิเสน้ลดหลัน่ การวเิคราะหจ์ดั
กลุ่ม การวเิคราะหส์หสมัพนัธค์าโนนิคอล และการวเิคราะหพ์หุมติ ิ
 
DBA 8002 Applied Econometrics 3 (3-0-6) 
Applied econometrics in regression analysis, some of the variety of models that are used when the 
linear model proves inadequate or inappropriate, probability and distribution theory, statistical 
inference and prediction, regression analysis, least square method, time series analysis, 
forecasting, long-run relationship, and limited dependent variable model, and quantitative tools in 
recent research 
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DBA 8002 เศรษฐมิติประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
เศรษฐมติเิชงิประยกุตใ์นการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิเสน้ตรง แบบจ าลองอื่น ๆ เมื่อสมการเสน้ตรงมี
ความไม่เหมาะสมหรอืไม่เพยีงพอ ทฤษฏคีวามน่าจะเป็นและการแจกแจง การอนุมานเชงิสถติแิละการ
พยากรณ์ การวเิคราะหส์มการถดถอย วธิกี าลงัสองทีน้่อยทีสุ่ด การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา การพยากรณ์ 
ความสมัพนัธใ์นระยะยาว แบบจ าลองทีต่วัแปรตามถูกจ ากดั และเครื่องมอืเชงิปรมิาณทีใ่ชใ้นการวจิยัล่าสุด 
 
DBA 8100 Seminar in Management Research 3 (3-0-6) 
Selected topics in management research and the critical evaluation of current theory and 
methodology in organizational behavior, organizational control, human resource management, 
conflict management, motivation, coordination, dynamics of change, leadership, and stress 
management.  
DBA 8100 สมัมนาวิจยัด้านการจดัการ 3 (3-0-6) 
ประเดน็การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัดา้นการจดัการ การประเมนิเชงิทฤษฎแีละระเบยีบวธิวีจิยัเกีย่วกบั 
พฤตกิรรมภายในองคก์ร การควบคุมองคก์ร การบรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารความขดัแยง้ การสรา้ง
แรงจงูใจ ความร่วมมอื แรงขบัเคลื่อนของกลุ่ม ภาวะผูน้ าและการจดัการความเครยีด 
 
DBA 8200 Seminar in Marketing Research 3 (3-0-6) 
Selected topics in marketing research and the critical evaluation of current theory and methodology 
in distribution, price, promotion mix strategies, consumer behavior, consumers’ attitudes, consumer 
purchasing behavior, and after-purchase evaluation 
DBA 8200 สมัมนาวิจยัด้านการตลาด 3 (3-0-6) 
ประเดน็การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัดา้นการตลาด การประเมนิเชงิทฤษฎแีละระเบยีบวธิวีจิยัเกีย่วกบั 
กลยทุธก์ารกระจายสนิคา้ ราคาสนิคา้ การส่งเสรมิการขาย พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทศันคตขิองผูบ้รโิภค 
พฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค  ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ และการประเมนิหลงัการซือ้ 
 
DBA 8300 Seminar in Financial Research 3 (3-0-6) 
Selected topics in financial research and the critical evaluation of current theory and methodology 
in corporate financial decision, cost of capital, security exchanges and indexes, company and 
securities analysis, portfolio management theories and analysis, capital market theories, capital 
market efficiency theories, and behavioral finance 
DBA 8300 สมัมนาวิจยัด้านการเงิน 3 (3-0-6) 
ประเดน็การศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัดา้นการเงนิ ประเมนิเชงิทฤษฎแีละระเบยีบวธิวีจิยัเกีย่วกบัการ
ตดัสนิใจทางการเงนิในธรุกจิ ตน้ทนุเงนิทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ละดรรชนีตลาด การวเิคราะหบ์รษิทัและ
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หลกัทรพัย ์ทฤษฎแีละการวเิคราะหก์ารบรหิารพอรต์ลงทุน ทฤษฎตีลาดทุน และทฤษฎตีลาดทุนทีม่ี
ประสทิธภิาพ และการเงนิเชงิพฤตกิรรม 
 
IV. Dissertation 

 
DBA 9001 Doctoral Project I 6 (0-0-18) 
Formulating introductory of the dissertation, background to the research, research problems, 
hypotheses or issues, justifications, significance, and limitation of research  
DBA 9001 โครงการปริญญาเอก I 6 (0-0-18) 
การก าหนดบทน าของวทิยานิพนธ์ ความเป็นมาของงานวจิยั ปัญหาการวจิยั สมมตฐิานและประเดน็ การ
พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ ความส าคญั และขอ้จ ากดัของงานวจิยั 
 
DBA 9002 Doctoral Project II 9 (0-0-27) 
Reviewing related literature, underlying theories, theories and previous studies related to variables 
used in research, developing research framework, and formulating research hypotheses.  
DBA 9002 โครงการปริญญาเอก II 9 (0-0-27) 
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง ทฤษฎีหลกัทีน่ ามาใช ้ทฤษฎีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้น
การวจิยั การพฒันากรอบแนวคดิของงานวจิยั และการก าหนดสมมตฐิานงานวจิยั 
 
DBA 9003 Doctoral Project III 9 (0-0-27) 
Reviewing related literature about research methodology, evaluation of relevant research 
methodology, formulating appropriate research methodology, sampling design, data collection 
procedure, and statistical treatment in data analysis 
DBA 9003 โครงการปริญญาเอก III 9 (0-0-27) 
การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิวีจิยั การประเมนิระเบยีบวธิวีจิยัที่เกีย่วขอ้ง การออกแบบ
ระเบยีบวธิวีจิยัที่เหมาะสม การออกแบบการสุ่มตวัอย่าง กระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการเลอืกใช้
เทคนิคทางสถติทิีเ่หมาะสมในการวเิคราะหข์อ้มลู  
 
DBA 9004 Doctoral Project IV 9 (0-0-27) 
Gathering data, using appropriate statistical technique to analyzing data, and presenting research 
findings in appropriate format based on research hypotheses 
DBA 9004 โครงการปริญญาเอก IV 9 (0-0-27) 
การเกบ็รวบรวม การใช้เทคนิคทางสถติทิี่เหมาะสมในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผลการวจิยัใน
รปูแบบทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานของงานวจิยั 
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DBA 9005 Doctoral Project V 3 (0-0-9) 
Developing research conclusions and recommendations, acknowledgement of limitations, and 
recommendations for future research and applications in management practice.   
DBA 9005 โครงการปริญญาเอก V 3 (0-0-9) 
การเขยีนบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัวทิยานิพนธ์ การรบัรู้เกี่ยวกับข้อจ ากดัของงานวิจยั และ
ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัในอนาคตและการประยกุตใ์ชใ้นภาคปฏบิตัขิองการจดัการ  


