
จุดเด่นของหลักสูตร

•  ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการ
 ของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำานาญและสามารถนำาข้อค้นพบ
 จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
 เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 9 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional  
• คณาจารย์พร้อมให้คำาปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

D.B.A.
DOCTOR OF 
BUSINESS
ADMINISTRATION

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท-เอก 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กทม.
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
www.spu.ac.th

ขอนแก่น 
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4111 หรือ 08 7432 4733
www.khonkaen.spu.ac.th

ชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลคลองต�าหรุ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0 3874 3690-9 ต่อ 2603-4
www.east.spu.ac.th

เปิดสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
9 กลุ่มวิชา
   
• การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
• การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ 
• การตลาดเชิงกลยุทธ์   
• การสื่อสารการตลาด      
• การเงิน              
• การบัญชีเพื่อการจัดการ    
• การจัดการธุรกิจกีฬา   
• การจัดการธุรกิจบันเทิง   

ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
แห่งการไร้พรมแดน

www.facebook/spugraduateschool

www.spu.ac.th

โทร 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

gradspu gradspu



ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี 
แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

วิธีการสมัคร
• สมัครออนไลน์ www.spu.ac.th
• สมัครด้วยตนเอง

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท - เอก 
อาคาร 11 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003 - 4

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 • ทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์   
  ระดับโลกและแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
 • ทฤษฎีการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง  
  และแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
 • ทฤษฎีการจัดการการเงิน และบัญชีเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง  
  และแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
 • ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
  ส�าหรับองค์การที่แสวงหาก�าไรและไม่แสวงหาก�าไร 
  และแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
 • วิชาเลือกที่ 1 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ S
 • การออกแบบการวิจัยและสถิติขั้นสูง  
  ส�าหรับการวิจัยทางธุรกิจ 
 • วิชาเลือกที่ 2
 • วิชาเลือกที่ 3

เวลาในการศึกษา     
วันเสาร์ - อาทิตย์ 
เวลา 09.00 – 17.30 น.

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
รศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น 
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจ�าปา
ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ผศ.ดร.อังกูร ลาภธเนศ 
ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา 
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
ดร.สุพิน ฉายศิริไพบูลย์
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 
ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน 

ปัจจุบันการบริหารและการจัดการธุรกิจมีความสำาคัญเพิ่มขึ้น
ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ 
เพือ่รองรบัภาวะการแขง่ขนัรอบดา้นทัง้ใน ประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ
ให้มีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งการไร้พรมแดน
การรวมกลุ่มทาง ดา้นการค้า การสร้างพันธมติรทางธรุกิจทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ อกีทัง้การนำา เอา เทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาใช้
ในการพัฒนา และสรา้งทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผา่นกระบวน
การทางการศึกษา ดังนั้น นักบริหารจึงจำาเป็นต้องมีความรอบรู้
เก่ียวกับศาสตรแ์ละศิลปใ์นดา้นบรหิารและการจดัการเปน็อยา่งดี
จึงจะสามารถนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จได้ โดยจะสามารถ
ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน
ที่เน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช์ความรู้ ใหม่
ดา้นบริหารธรุกิจมาใช้ในการ บรหิารองค์กรพรอ้มท้ังส่งเสริมให้
มกีารนำา เสนอแนวคิด และวิพากษ์วิจารณเ์ชงิวชิาการ เพ่ือใหเ้กิด
การพัฒนาเชิงบูรณาการที่ย่ังยืนในองค์การ สภาพการแข่งขัน
ในการดำา เนนิธรุกิจในปจัจบุนั ภายใต้การเปลีย่นแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ ส่งผลต่อ
การปรับตัวของธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่ต้องการมีการปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าาจะเป็นด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจาก
นี้ในการบริหารทางธุรกิจ เป็นการบริหารจัดการที่ต้องอาศัย 
ความรู้ความชำา นาญ ประสบการณ์ ของผู้บริหาร ทั้งจากทฤษฎี 
และการปฎิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน  
และมีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่ต้อง
มีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพ่ือเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
และสามารถขับเคล่ือนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จและพัฒนา
ประเทศให้ยั่งยืน

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

D.B.A.
DOCTOR OF 
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ADMINISTRATION

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
 • การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
 • การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
 • วิทยานิพนธ์ 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ S
 • วิทยานิพนธ์ 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
 • วิทยานิพนธ์  
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
 • วิทยานิพนธ์ 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ S
 • วิทยานิพนธ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
ผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ

แผนการศึกษา 9 ภาคการศึกษา  
รวม 60 หน่วยกิต



ระยะเวลาในการศึกษา
แผนการเรียน 3 ปี 
แบ่งเป็น 9 ภาคการศึกษา

วิธีการสมัคร
• สมัครออนไลน์ www.spu.ac.th
• สมัครด้วยตนเอง

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท - เอก 
อาคาร 11 ชั้น 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003 - 4

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 • ทฤษฎีการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์   
  ระดับโลกและแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
 • ทฤษฎีการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง  
  และแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
 • ทฤษฎีการจัดการการเงิน และบัญชีเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง  
  และแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
 • ทฤษฎีองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์   
  ส�าหรับองค์การที่แสวงหาก�าไรและไม่แสวงหาก�าไร 
  และแนวคิดเชิงปฎิบัติ 
 • วิชาเลือกที่ 1 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ S
 • การออกแบบการวิจัยและสถิติขั้นสูง  
  ส�าหรับการวิจัยทางธุรกิจ 
 • วิชาเลือกที่ 2
 • วิชาเลือกที่ 3

เวลาในการศึกษา     
วันเสาร์ - อาทิตย์ 
เวลา 09.00 – 17.30 น.

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
รศ.ดร.รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์
รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติ
รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น 
ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ
ผศ.ดร.ระพีพร ศรีจ�าปา
ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ
ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์
ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา 
ผศ.ดร.อังกูร ลาภธเนศ 
ผศ.ดร.ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา 
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
ดร.สุพิน ฉายศิริไพบูลย์
ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ 
ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน 

ปัจจุบันการบริหารและการจัดการธุรกิจมีความสำาคัญเพิ่มขึ้น
ต่อองค์กรต่างๆ ทั้งในภาคธุรกิจ และหน่วยงานราชการ 
เพือ่รองรบัภาวะการแขง่ขนัรอบดา้นทัง้ใน ประเทศและต่างประเทศ
อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ
ให้มีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของโลกแห่งการไร้พรมแดน
การรวมกลุม่ทาง ดา้นการค้า การสร้างพันธมติรทางธรุกิจทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ อกีทัง้การนำา เอา เทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาใช้
ในการพัฒนา และสรา้งทรัพยากรมนุษย์ของประเทศผา่นกระบวน
การทางการศึกษา ดังนั้น นักบริหารจึงจำาเป็นต้องมีความรอบรู้
เก่ียวกับศาสตรแ์ละศิลปใ์นดา้นบรหิารและการจดัการเปน็อยา่งดี
จึงจะสามารถนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จได้ โดยจะสามารถ
ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ และสร้างองค์ความรู้เฉพาะด้าน
ที่เน้นคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยประยุกต์ใช์ความรู้ ใหม่
ดา้นบริหารธรุกิจมาใช้ในการ บรหิารองค์กรพรอ้มท้ังส่งเสริมให้
มกีารนำา เสนอแนวคิด และวิพากษ์วิจารณเ์ชงิวชิาการ เพ่ือใหเ้กิด
การพัฒนาเชิงบูรณาการที่ย่ังยืนในองค์การ สภาพการแข่งขัน
ในการดำา เนนิธรุกิจในปจัจบุนั ภายใต้การเปลีย่นแปลงของกระแส
โลกาภิวัฒน์ และสภาพแวดล้อมในการดำาเนินธุรกิจ ส่งผลต่อ
การปรับตัวของธุรกิจ ประเภทต่างๆ ที่ต้องการมีการปรับตัว 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าาจะเป็นด้านการผลิต 
การตลาด การเงิน รวมถึงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพื่อรองรับกับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจาก
นี้ในการบริหารทางธุรกิจ เป็นการบริหารจัดการที่ต้องอาศัย 
ความรู้ความชำา นาญ ประสบการณ์ ของผู้บริหาร ทั้งจากทฤษฎี 
และการปฎิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเฉพาะด้าน  
และมีความเป็นสากลมากย่ิงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำาเป็นที่ต้อง
มีการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน เพ่ือเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
และสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำาเร็จและพัฒนา
ประเทศให้ยั่งยืน

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
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ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
 • การสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน
 • การสอบวัดคุณสมบัติปากเปล่า 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
 • วิทยานิพนธ์ 
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ S
 • วิทยานิพนธ์ 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
 • วิทยานิพนธ์  
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
 • วิทยานิพนธ์ 
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ S
 • วิทยานิพนธ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น
ผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ

แผนการศึกษา 9 ภาคการศึกษา  
รวม 60 หน่วยกิต



จุดเด่นของหลักสูตร

•  ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสหวิทยาการ
 ของการบริหารธุรกิจ
• ผลิตนักวิจัยคุณภาพทางการบริหารธุรกิจที่มีความชำานาญและสามารถนำาข้อค้นพบ
 จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
• เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
• เพิ่มทักษะในการเขียนแผนธุรกิจ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม 
 เพื่อไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ
• เปิด 9 กลุ่มวิชา เพื่อสร้างความเป็น Professional  
• คณาจารย์พร้อมให้คำาปรึกษา เพื่อให้จบตามระยะเวลา 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
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รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ระดับปริญญาโท-เอก 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กทม.
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 3003-4
www.spu.ac.th

ขอนแก่น 
182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0 4322 4111 หรือ 08 7432 4733
www.khonkaen.spu.ac.th

ชลบุรี
79 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลคลองต�าหรุ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 0 3874 3690-9 ต่อ 2603-4
www.east.spu.ac.th

เปิดสอน ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
9 กลุ่มวิชา
   
• การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
• การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
• การจัดการภาคเอกชนและภาครัฐ 
• การตลาดเชิงกลยุทธ์   
• การสื่อสารการตลาด      
• การเงิน              
• การบัญชีเพื่อการจัดการ    
• การจัดการธุรกิจกีฬา   
• การจัดการธุรกิจบันเทิง   

ความพร้อมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก
แห่งการไร้พรมแดน

www.facebook/spugraduateschool

www.spu.ac.th

โทร 0 2558 6888 ต่อ 3003-4

gradspu gradspu


