หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
หลักสูตรใหม พุทธศักราช 2554
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อยอ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อยอ (อังกฤษ)

:
:

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Doctor of Business Administration Program in Management

:
:
:
:

บริหารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการ)
บธ.ด. (การจัดการ)
Doctor of Business Administration (Management)
D.B.A. (Management)

3. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตระดับดุษฎีบัณฑิตใหเปนผูที่มีวิสัยทัศน มีความรู มีคุณธรรม และจริยธรรม มี
ความสามารถในการจัดการ การเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาและสรางองคความรูใหมดวยงานวิจัย เพื่อ
ประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการจัดการ สามารถสรางคุณประโยชน
และความเจริญยั่งยืนสูสังคม ชุมชน ทองถิ่น
2) เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ ก า วทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลง และ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําองคความรูจากการวิจัยไปประยุกตใช และสราง
เครื่องมือทางการจัดการได
3) เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มีภ าวะผู นํา มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถนํา ความรูทัก ษะ
ความสามารถทางดานการจัดการมาใชในการแกปญหา ตลอดจนการเสนอแนะ ใหความรวมมือในการ
พัฒนาองคกร ในสวนทองถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล
4. หลักสูตร
4.1 จํานวนหนวยกิต
แบบ 2.1 ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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4.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้
แบบ 2.1 : เปนแผนการศึกษาที่เนนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ และการศึกษารายวิชา
(Coursework) รวมถึงการศึกษา 1 รายวิชาบังคับไมนับหนวยกิต และการสอบวัดคุณสมบัติ
แผนการศึกษา
1. รายวิชาบังคับ
2. รายวิชาเลือก
3. รายวิชาเสริม
4. วิทยานิพนธ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร

12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิต)
36 หนวยกิต
60 หนวยกิต

4.3 รหัสวิชาและรายวิชา
1) รหัสวิชา รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว เลขตัวที่ 1-2 แสดงคณะวิชา เลขตัวที่
3-4 แสดงสาขาวิชา เลขตัวที่ 5 แสดงชั้นปที่ศึกษา และเลขตัวที่ 6-7 แสดงลําดับวิชา
2) รายวิชา จําแนกตาม หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเสริมอื่นๆ และ
วิทยานิพนธ ดังนี้
5. โครงสรางรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ

12 หนวยกิต (ท-ป-อ)

4472371 ศาสตรการจัดการ
Management Science
4472372 การจัดการธุรกิจเชิงสรางสรรค
Creative Business Management
4472373 ระเบียบวิธีวิจยั ทางบริหารธุรกิจ
Advanced Research Methodology in Business Administration
4472374 ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Leadership and Change Management
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3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หมวดวิชาเลือก

12 หนวยกิต (ท-ป-อ)

4472301 สัมมนาการจัดการทุนมนุษยระหวางประเทศ
Seminar in International Human Capital Management
4472302 สัมมนากลยุทธการจัดการระดับโลก
Seminar in Global Strategic Management
4472303 การบริหารจัดการความเสี่ยง องคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
Risk Management for Public and Private Organizations
4472304 การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศยุคใหม
Management of Information and Technology
4472305 สัมมนากฎหมายธุรกิจสําหรับการจัดการ
Seminar in Business Law Management
4472306 เทคนิคการอานและการเขียนผลงานวิชาการ
Reading and Writing Technique for Academic Papers
4472307 สัมมนาการจัดการองคกรระหวางประเทศ
Seminar in International Corporate Management
4472308 สัมมนากลยุทธการจัดการการตลาด
Seminar in Marketing Management Strategy
4472309 สัมมนาการจัดการเครือขายและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม
Seminar in Network and Organizational Social Responsibility Management
4472310 สัมมนาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
Seminar in Advanced International Economy
หมวดวิทยานิพนธ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

แบบ 2.1

4472391 วิทยานิพนธ
Thesis
หมวดวิชาเสริม

3(2-2-5)

36 หนวยกิต

3 หนวยกิต (ท-ป-อ)

4400301 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
Professional English for Graduates

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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6. แผนการศึกษา

แบบ 2.1
ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
4472371
4472373
---------------

ชื่อวิชา
ศาสตรการจัดการ
ระเบียบวิธีวิจยั ทางบริหารธุรกิจ
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต หมวดวิชา
3 (2-2-5)
บังคับ
3 (2-2-5)
บังคับ
..(..-..-..)
เลือก
..(..-..-..)
เลือก

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส
วิชา
4472374
4472372
---------------

ชื่อวิชา
ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการธุรกิจเชิงสรางสรรค
วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม 12 หนวยกิต

หนวยกิต

หมวดวิชา

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
..(..-..-..)
..(..-..-..)

บังคับ
บังคับ
เลือก
เลือก

หนวยกิต
-

หมวดวิชา
-

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา
-

ชื่อวิชา
การศึกษาดูงาน
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
4472391

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ

หนวยกิต หมวดวิชา
15
วิทยานิพนธ

รวม 15 หนวยกิต
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา
4472391

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ

หนวยกิต หมวดวิชา
15
วิทยานิพนธ

รวม 15 หนวยกิต
ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
รหัสวิชา
4472391

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ

หนวยกิต หมวดวิชา
6
วิทยานิพนธ

รวม 6 หนวยกิต
7. คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
รหัสวิชา

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา

หนวยกิต (ท-ป-อ)

4472371

ศาสตรการจัดการ
3(2-2-5)
Management Science
ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎีการจัดการ และวิพากษ วิเคราะห สังเคราะห
รวมทั้งฝกปฏิบัติงานภาคสนามจากกรณีศึกษาในการนําแนวคิด ทฤษฎีการจัดการมาประยุกตใชใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการองคกร และมีการนําเสนอองคความรู ทฤษฎี ทางดานการจัดการที่
เหมาะสมสําหรับองคกรในอนาคต
4472372

การจัดการธุรกิจเชิงสรางสรรค
3(3-0-6)
Creative Business Management
วิ เ คราะห แ นวคิ ด ทางการจั ด การธุ ร กิ จ เพื่ อ การจั ด การธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศอย า ง
สรางสรรค โดยใชกลยุทธที่กอใหเกิดผลกําไร เนนแนวคิดบนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอสังคม
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ และการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมในเชิงสรางสรรค ศึกษาปรัชญาแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และวิธีการประยุกตใชกับเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจใน
เชิงสรางสรรค ในรูปแบบที่หลากหลาย สงผลที่ดีตอการจัดการธุรกิจอยางสรางสรรค

คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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4472373

ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจ
3(2-2-5)
Advanced Research Methodology in Business Administration
ศึกษาแนวคิดหลักการวิจัย ประเภทวิจัย แบบแผนวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
โดยมุงเนนถึงการใชเครื่องมือทางสถิติในการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบการวิจัย สามารถวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติโดยอาศัยหลักของความนาจะเปน รวมทั้งสามารถใชโปรแกรมเสนตรง (Linear Program) การวิเคราะหแบบ
กลุม (Cluster Analysis) การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อสามารถนํามาออกแบบและรายงาน
ผลงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตอยางเปนระบบ
4472374

ภาวะผูนําและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Leadership and Change Management
แลกเปลี่ยน วิพากษวิจารณและสังเคราะหทฤษฎีภาวะผูนําที่หลากหลาย โดยมุงเนนที่
แนวทางในการใชภาวะผูนํารูปแบบตาง ๆ โดยการศึกษามุงเนนการใชรูปแบบการวิเคราะหกรณีศึกษา
บทบาทของผูนําที่มีตอความสําเร็จในการบริหารองคกรและเหมาะสมกับการบริหารจัดการยุคใหม
คุณลักษณะผูนําการเปลี่ยนแปลงการใชภาวะผูนําในการพัฒนาองคกร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
สมาชิกรวมทั้งศึกษาแนวคิดผูนําทางธุรกิจโลกในการบริหารจัดการธุรกิจ ระดับภูมิภาคระดับประเทศ
และระดับโลก การใชเทคนิคการจัดการการเปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม
และการนําเทคนิคตาง ๆ เขามาปรับใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงองคกร
หมวดวิชาเลือก
4472301

สัมมนาการจัดการทุนมนุษยระหวางประเทศ
3(2-2-5)
Seminar in International Human Capital Management
วิเคราะหแนวคิดและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในดานวัฒนธรรม
สังคม และวิถีชีวิต ที่มีผลตอการจัดการทุนมนุษยขององคกร ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยใน
องคกรและกลยุทธในการจัดการกับความหลากหลาย ศึกษาจากกรณีศึกษาถึงรูปแบบขององคกรประเภท
ตางๆ เชน องคกรแหงนวัตกรรม (Innovation
Organization) องคกรแหงความสุข (Happiness
Organization) องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) กระบวนการและบทบาทในการ
จัดการทรัพยากรมนุษย และวิเคราะหแนวโนมการจัดการทุนมนุษยในกระแสโลกาภิวัตนที่สงผลกระทบ
ตอองคกร
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4472302

สัมมนากลยุทธการจัดการระดับโลก
3(2-2-5)
Seminar in Global Strategic Management
ศึกษารูปแบบและเครื่องมือสมัยใหมทางการจัดการ ศึกษาเทคนิค และวิธีการบริหาร
จัดการองคกร ฝกปฏิบัติโดยการนําเทคนิคตางๆ มาใชในการวางกลยุทธ และวางแผนจัดการเชิงกลยุทธ
ขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีประสิทธิภาพทางการบริหาร โดยเนนศึกษาและวิเคราะหจาก
กรณีศึกษาเปนสําคัญ
4472303

การจัดการความเสี่ยงในองคกรภาครัฐ และภาคเอกชน
3(3-0-6)
Risk Management for Public and Private Organizations
ศึกษาแนวคิด และหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรภาครัฐและภาคเอกชน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การวางแผนและการศึกษาวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงที่มีจากภายในและ
ภายนอกองคกร เพื่อกําหนดนโยบาย ออกแบบปองกันและควบคุมความเสี่ยง การนํากลยุทธมาประยุกตใช
เพื่อพัฒนาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง รวมถึงการฝกอบรมบุคคลในองคกรเพื่อเตรียมความพรอมการ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
4472304

การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Management of Information and Technology
การจั ด การและการประยุก ต ใ ชเ ทคโนโลยีสารสนเทศที่ เ กี่ ย วกั บ การวางแผนและการ
ควบคุมทั้ งองค ก ร ฝก ปฏิ บัติก ารวางแผนเชิงกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดยุค ใหม เชน
พาณิชยอิเล็กทรอนิก ส สังคมเครือขาย เฟซบุค เปนตนกรณีศึกษาการจัดการธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการตลาดยุคใหม การวางแผนปองกันความเสี่ยงในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในองคกร การจัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรและกรณีศึกษา
4472305

สัมมนากฎหมายธุรกิจการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Business Law Management
สัมมนาหลักการและกระบวนการกฎหมายธุรกิจสําหรับการจัดการ ทั้ง กฎหมายบุคล
นิติกรรม เอกเทศสัญญา กฎหมายภาษีอากร ตั๋วเงิน กฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา (กรณีศึกษากฎหมายธุรกิจสําหรับการจัดการ)
4472306

เทคนิคการอานและการเขียนผลงานวิชาการ
3(2-2-5)
Academic Papers Reading and Writing Technique
ศึกษาเทคนิควิธีการอานและเขียนผลงานทางวิชาการ ฝกปฏิบัติการอานสรุป ใจความ
สําคัญ ฝกทักษะการยอความ และการเขียนบทความทางวิชาการ ศึกษารูปแบบการเขียนผลงานทาง
วิชาการ การเขียนตํารา และงานวิจัยตามแบบสากล
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4472307

สัมมนาการจัดการองคกรระหวางประเทศ
3(2-2-5)
Seminar in International Corporate Management
วิเคราะห ประเมิน แนวคิดการจัดการองคกรระหวางประเทศที่มีอิทธิพลตอเศรษฐกิจ
โลกในหลากหลายพื้นที่ วิเคราะหลักษณะของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง และสังคมที่
แตกตางกันที่มีผลกระทบตอระบบบริหารงานธุรกิจ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา
4472308

สัมมนากลยุทธการจัดการการตลาด
3(2-2-5)
Seminar in Marketing Management Strategy
สั ม มนาแนวคิ ด ใหม และการประยุ ก ต ห ลั ก การทั้ ง ทางด า นการวางแผนกลยุ ท ธ และ
นโยบายทางดานการตลาด เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดขององคกร แนวคิดการตลาดสมัยใหม การวิเคราะห
ประเด็นที่ทันสมัยเพื่อใหมีประสบการณในการนําเอาทฤษฎี ไปประยุกตใชในทางปฏิบัติ โดยอาศัยเทคนิค
ทางดานกรณีศึกษา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เกมจําลองทางธุรกิจและอื่นๆ
4472309

สัมมนาการจัดการเครือขายและความรับผิดชอบขององคกรตอสังคม
3(2-2-5)
Seminar in Network and Organizational Social Responsibility Management
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดทางการบริหารจัดการ ความสําคัญของการสรางเครือขายสังคมที่
สงเสริมใหเกิดการบริหารงานแบบมีสวนรวม สัมมนาการสรางขอไดเปรียบในการแขงขันดวยการทํา
กิจกรรมทางดานสังคมขององคกร และการสรางแรงจูงใจในองคกรใหมีสวนรวมในการตัดสินใจรวม
รับผิดชอบตอสังคม รวมถึงบทบาทของภาวะผูนําเชิงกลยุทธกับการจัดการความรับผิดชอบตอสังคมของ
องคกร
4472310

สัมมนาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(2-2-5)
Seminar in Advanced International Economy
วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี เศรษฐศาสตร และการคา การรวมกลุม การลงทุนในอาเซียน
และการเคลื่อนยายทุน การใชหลักเศรษฐศาสตรในการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการคาสมัยใหม
และผลกระทบทางเศรษฐกิจ แนวโนมเศรษฐกิจและการคาในอนาคต โดยมุงเนนใหไดขอสรุปในการ
แกไขปญหาที่มีผลตอการตัดสินใจของผูบริหาร และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่สงผลตอการทําการคา
ระหวางประเทศ
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หมวดวิทยานิพนธ

แบบ 2.1

4472391

วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
Thesis
มี ก ารสั ม มนาพั ฒ นา และสร า งหั ว ข อ วิ ท ยานิ พ นธ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ การสอบเคาโครงวิทยานิพนธ นําเสนอขึ้นสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และผานการอนุมัติ
เคาโครงฉบับเต็มรูปจากคณะกรรมการสอบ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ฝกปฏิบัติออกงานภาคสนาม
เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ตามระเบียบวิธีวิจัยที่กําหนดไวโดยละเอียด วิเคราะห และสังเคราะหจน
ไดขอสรุปตามที่ไดวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล และการสอบผลงานวิทยานิพนธ เขียนเรียบเรียง
วิทยานิพนธฉบับเตรียมสอบปากเปลา ยื่นขอสอบตอมหาวิทยาลัย เมื่อสอบผานแลวแกไขตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการสอบ และยื่นเสนอเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณตอมหาวิทยาลัย ในขณะที่ยื่นเสนอ
เลมวิทยานิพนธสมบูรณ ตองเขียนบทความวิจัยเพื่อนําเสนอเพื่อการเผยแพรในวารสารระดับชาติ หรือ
นานาชาติ โดยวารสารนั้นจะตองไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ นําสําเนาการตอบรับลง
วารสารยื่นเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา มหาวิทยาลัยอนุมัติ เปนอันเสร็จสิ้นการทําวิทยานิพนธ
หมวดวิชาเสริม

(ไมนับหนวยกิต)

4400301

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-5)
Professional English for Graduates
ฝกทักษะการอาน การฟง การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษที่จําเปนตองใชในเชิง
วิชาการ และการคนควาวิจัย เนนการอานเอกสาร และงานวิจัยตางๆ การแปลความ การสรุปความ การ
เขียนบทคัดยองานวิจัย การหาความรูจากตํารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการติดตอสื่อสาร การ
เขียน และนําเสนอรายงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษ เพื่อใหมีระดับทักษะภาษาอังกฤษสูงกวาหรือเทียบเทา
IELTS 5 หรือ TOEFL 500
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