หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา

ภาษาอังกฤษ

: Doctor of Philosophy Program in Sport Management

2. ชื่อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (การจัดการการกีฬา)
ปร.ด. (การจัดการการกีฬา)
Doctor of Philosophy (Sport Management)
Ph.D. (Sport Management)

3. วิ ชาเอก
ไม่ม ี
4. จานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
5. หลักสูตรและอาจารย์ผส้ ู อน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 จานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
5.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิ ชา

จานวนหน่ วยกิ ต

18
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาบังคับ
12 หน่ วยกิต
- วิชาเลือก
6 หน่ วยกิต
ข. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
36
ค หมวดวิชาเสริม
ไม่นับหน่ วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า
54
หมายเหตุ : วิชาเสริมไม่นบั หน่วยกิตและเป็ นไปตามเงือ่ นไขของมหาวิทยาลัย

5.1.3 รหัสวิ ชา
การก าหนดรหัส วิ ช าของหลั ก สู ต ร ปรัช ญาดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการจั ด การ
การกีฬา ใช้ระบบ 3 ตัวอักษร และตัวเลข 4 หลัก โดยมีแนวทางดังนี้
ตัวอักษร 3 ตัวแรก แสดงสาขาวิชา
ตัวเลขที่ 1 แสดงระดับการศึกษาปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ตัวเลขที่ 2 แสดงหมวดวิชา ดังนี้ 1 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ
2 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
3 หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
ตัวเลขที่ 3 ลาดับของรายวิชาทีเ่ ป็ นหลักสิบ
P

H

D

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(Doctor of Philosophy)

8

X

X

X

ระดับปริญญาเอก
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ลาดับก่อนหลัง

5.1.4 รายวิ ชา

รหัสวิ ชา
SPM8101

SPM8102
SPM8103

SPM8104

ก. หมวดวิ ชาเฉพาะ
- วิชาบังคับ เรียน 12 หน่วยกิต
ชื่ อวิ ชา
วิธวี จิ ยั ขัน้ สูงทางการจัดการการกีฬา
Advanced Research Methodology of Sports
Management
การจัดการการตลาดขัน้ สูงทางการจัดการการกีฬา
Advanced Marketing Innovation of Sports Management
การจัดการทุนมนุ ษย์ขนั ้ สูงทางการจัดการการกีฬา
Advanced Human Capital Management for Sports
Management
การจัดการการกีฬาขัน้ สูง
Advanced Sports Management

18 หน่วยกิต
น(บ-ป-อ)
3(2-2-8)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)

- วิ ชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
SPM8201 กฎหมาย สิทธิประโยชน์ และลิขสิทธิ ์ทางการจัดการการกีฬา 3(3-0-9)

SPM8202
SPM8203
SPM8204

Law, Privileges, and Copyright of Sports Management
สัมมนาการจัดการการกีฬาขัน้ สูง
Advanced Sports Management Seminar
การวิเคราะห์ทางสถิตขิ นั ้ สูงทางการจัดการการกีฬา
Advanced Statistical Analysis of Sports Management
นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการจัดการการกีฬา
Policy and Strategic Management of Sports
Management
ข. หมวดวิ ชาวิ ทยานิ พนธ์

รหัสวิ ชา
SPM8901
SPM8902
SPM8903
SPM8904

SPM8301

ชื่ อวิ ชา
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2
วิทยานิพนธ์ 3
Thesis 3
วิทยานิพนธ์ 4
Thesis 4
ง. วิ ชาเสริ ม
วิชาเสริมมี 1 วิชา โดยไม่นบั หน่วยกิต
สถิตเิ พื่อการวิจยั ทางการกีฬา
Statistics for Sports Research

3(2-2-8)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

36 หน่วยกิต
น(บ-ป-อ)
6(270)
6(270)
12(540)
12(540)

3(2-2-8)

