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1. ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เมื่ อ วั น ที่ . 27..กุ ม ภาพั น ธ์ . .2518ี่ี . .วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษาี่ี . .ถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี จัดการ
ศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำ�กว่าปริญญาตรี..ระดับปริญญาตรี..ประกาศนียบัตรชั้นสูง..และทำ�การวิจัยส่งเสริมการ
ศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
ต่อมาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา..ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน..มีความพร้อมในการจัดการศึกษา
มากขึ้น..จนกระทั่งในปี..พ.ศ.2531..พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี..จักรี
นฤบดินทร..สยามินทราธิราช..บรมนาถบพิตร..(รัชกาลที.่ 9).พระราชทานชื่อใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ซึ่ง
หมายความว่า สถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ในวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531
สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ..พ.ศ.2542..ที่มุ่งเน้นการ
กระจายอำ�นาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา..เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำ�เนินการโดยอิสระและมี
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำ�กับดูแลของสภาสถานศึกษา..ดังนั้นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิม..และยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล..โดยมีการรวม
วิทยาเขตต่างๆ..ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน..จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จำ�นวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การก้ า วสู่ ม หาวิ ท ยาลั ย ..จากพระราชบั ญ ญั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล..พ.ศ.2548..ซึ่ ง ..
พระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช..มหิ ตลาธิ เ บศรรามาธิ บดี. .จั ก รี นฤบดิ นทร..สยามิ นทราธิ ราช..
บรมนาถบพิ ต ร..(รั ช กาลที่ . 9).ได้ ท รงลงพระปรมาภิ ไ ธย..เมื่ อ วั น ทีี่ . .8..มกราคม..พ.ศ.2548..และได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา..เมื่อวันที่..18..มกราคม..พ.ศ.2548..พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่..19..มกราคม
พ.ศ.2548..มีผลให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล..ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล..พ.ศ.2518..ปรับเปลี่ยน
เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง คือ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่จัดตั้งขึ้น เป็น
มหาวิทยาลัยที่ประกอบไปด้วย 4 วิทยาเขต ดังนี้
1...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ..พื้นที่ศาลายา..ซึ่งเป็นที่ตั้งสำ�นักงานอธิการบดี..ตั้งอยู่ที่
ตำ�บลศาลายา อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2..มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ . พื้ น ที่ บ พิ ต รพิ มุ ข จั ก รวรรดิ . .เขตสั ม พั น ธวงศ์
กรุงเทพมหานคร
3...วิทยาลัยเพาะช่าง ตั้งอยู่ที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
4..มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ . พื้ น ที่ วิ ท ยาเขตวั ง ไกลกั ง วล..ตั้ ง อยู่ ที่ . .อำ � เภอหั ว หิ น ..
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คณะและวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร
		
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
		
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
		
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
		
4) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
		
5) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
		
6) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
		
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
		
8) หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
2. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จัดการสอนระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกวิศวกรรมพลังงาน
3. วิทยาลัยเพาะช่าง
4. วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติ
5. คณะบริหารธุรกิจ จัดการสอนระดับปริญญาตรี
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการสอนระดับปริญญาตรี
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดการสอนระดับปริญญาตรี
8. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการสอนระดับปริญญาตรี
9. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดการสอนระดับปริญญาตรี
10. คณะศิลปศาสตร์ จัดการสอนระดับปริญญาตรี
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการสอนระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..ก่อตัง้ ขึน้ ตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครัง้ ที่๘/๒๕๕๒
เมื่อวันที่..27.กรกฎาคม..2552.เป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะมีชื่อว่า..“วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการ
จัดการราชมงคลรัตนโกสินทร์..(Rajamangala..Rattanakosin..College..of..Innovative..Management..(R-CIM)”
ต่อมาเมื่อวันที่..29..เมษายน..2554..ได้มีการแก้ไขชื่อเป็น..“วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..(College..of..Innovation
Management)” โดยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อเป็นผู้นำ�ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกควบคู่
กับการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา การให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน สมดังปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�แห่งสังคมการประกอบการ
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..มีการบริหารจัดการเป็นอิสระเพื่อความรวดเร็วและคล่องตัว..แต่อยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์์..วิทยาลัยให้ความสำ�คัญในการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ การบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อันนำ�ไปสู่การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในสังคมการประกอบการ
2. เพื่อผลิตงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำ�ไปต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าได้
3. เพื่อให้บริการวิชาการและองค์ความรู้แก่สังคมประกอบการและชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยมีหลักสูตรที่ได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอน คือ
1. ระดับปริญญาเอก
		
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
		
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
		
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
		
- หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
2. ระดับปริญญาโท
		
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
		
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
		
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
		
- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)
หลักสูตรของวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต ..และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพ..มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์..สังเคราะห์..และประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงการบริหารตลอดจนการ
วิจัยชั้นสูง..รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ..สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
บุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
การบริหารงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้พัฒนาและก้าวหน้าไปเป็นลำ�ดับ..ทั้งนี้เกิดจากการมี..ส่วน
ร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัย ทำ�ให้การบริหารงานของวิทยาลัยเป็นไปตามยุทธศาสตร์
และแผนงานของวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
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ปณิธาน (Determination)
เป็นวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการจัดการเพื่อสร้างสรรค์การศึกษาและสังคมการประกอบการสู่มาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นวิทยาลัยชั้นนำ�ด้านนวัตกรรมการจัดการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการศึกษาและสังคมการประกอบการ
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการ และเทคโนโลยีอย่างมีคณ
ุ ธรรม เพือ่ เข้าสูส่ งั คมการประกอบการอย่างยัง่ ยืน
2..สร้างผลงานวิจัย ..องค์ความรู้..และงานสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมการจัดการ..ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
4. บูรณาการนวัตกรรมการจัดการและเทคโนโลยีเพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อความเป็นองค์กรคุณภาพ
6. ขับเคลื่อนสู่การเป็นวิทยาลัยระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)
1. การบูรณาการนวัตกรรมการจัดการเพื่อสนับสนุนสังคมดิจิทัล
2. การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการสำ�หรับสังคมการประกอบการ
3. เสริมสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของวิทยาลัยด้านการเป็นผู้นำ�นวัตกรรมการจัดการ
ค่านิยม (Value)
1. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
2. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
1. มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบการ
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2. มุมมองของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ปัจจุบันการศึกษาสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาศาสตร์ความรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจ...
สังคม..การเมือง..และวัฒนธรรมที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา..ดังนั้นการดึงศักยภาพของบุคคลออกมาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด..เป็นเสมือนการตอบสนองต่อความเป็นพลวัตรทางสังคมได้เป็นอย่างดีี...การเปลี่ยนแปลงในทุกระดับจำ�เป็น
ต้องอาศัยทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่างสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่รุมเร้า...เป็นผลให้นักบริหารจัดการต้องใช้แนวความรู้
ทางด้านทฤษฎีผสมผสานกับประสบการณ์อย่างเต็มศักยภาพ...โดยเสริมสร้างองค์ความรู้จากฐานคติที่มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน...ส่วนของทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติให้สามารถเสริมสร้างศักยภาพของผู้ศึกษาการ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ โดยผ่านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนางาน
ฉะนั้ น จึ ง จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ นั ก บริ ห ารจั ด การควร..ได้ รั บ การปรั บ กระบวนการคิ ด ให้ เข้ า ถึ ง ศาสตร์ ท าง
การบริหารที่ครบกระบวนการ..หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต..(M.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.
(M.P.A.)..หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ..(M.Ed.)..หลั ก สู ต รการจั ด การมหาบั ณ ฑิ ต .(M.M.).หลั ก สู ต รบริ ห าร
ธุรกิจดุษฎีบัณฑิต..(D.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต..(D.P.A.).หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต.(Ph.D.).
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา.และหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต..(D.M.)..สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ.
จึงสร้างนวัตกรรมการผสมผสานการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน.และยังเป็นการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มี
คุณภาพและคุณธรรมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศที่จะมีมากขึ้นในอนาคต
วิทยาลัยวัตกรรมการจัดการมุ่งเน้นที่จะผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพเปิดรับการแสวงหาความ
รู้ใหม่ด้วยวิธีการศึกษาค้นคว้าและวิจัย..รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่..เพื่อเข้าสู่
สังคมการประกอบการและสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ สมดังวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า
“เป็นผู้นำ�ในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ”
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ...มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์..(RCIM)..มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ...เพื่อให้สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...รวมทั้งการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในทางการบริหารทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างกว้างขวางและลุ่มลึกในระดับนานาชาติ..วิทยาลัย..จึงคิดค้นและนำ�นวัตกรรมใหม่มาใช้ใน
กระบวนการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต..ซึ่งวิทยาลัยได้สรรหานักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการมีผล
งานวิจัยหลากหลาย..มีผลงานการสอนอันโดดเด่นมาทำ�หน้าที่อาจารย์ผู้สอน..อาจารย์ที่ปรึกษา..และผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์...เพื่อให้นักศึกษาที่ทำ�งานประจำ�ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในภาครัฐหรือเอกชนสามารถสำ�เร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
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3. เปิดใจผู้บริหาร
				รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
				

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

					
การศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาที่สำ�คัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
				
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเทศไทยที่ ยั ง ขาดบุ ค ลากรในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอี ก เป็ น
				
จำ � นวนมาก..ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทร์ . .จึ ง ได้้ จั ด
				
ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..ขึ้นเมื่อพ.ศ...2552..โดยมีภาระกิจในการผลิต
				
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา..ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..มีการจัด
				
การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท..4..หลักสูตร..ได้แก่.หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต..(M.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต..(M.P.A.)..หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต..(M.Ed.)
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) และจัดการเรียนการสอบในระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต..(D.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต..(D.P.A.)..หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Ph.D.)..สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา..และหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต..(D.M.)..ในการดำ�เนินงาน
การเรี ย นการสอนผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารกำ � กั บ ดู แ ล.และอำ � นวยความสะดวก
ให้กับนักศึกษาอย่างใกล้ชิดในทุก ๆ ด้านเพื่อให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนดและทำ�ให้
นักศึกษาได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
				
				

นายรพี ม่วงนนท์
ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

					
การจั ด การศึ ก ษาสมั ย ใหม่ . .ไม่ ง่ า ยอย่ า งที่ คิ ด ..โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
				
การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา..จะทำ � อย่ า งไรให้ วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม
				
การจัดการ..(RCIM)..เป็นสถาบันการศึกษาที่ทรงคุณค่า..มีความแตกต่างทั้งด้าน วิชาการ
				
และวัฒนธรรมที่ผู้เรียนสัมผัสได้และภายใต้แนวคิดนี.้ .รากฐานของ..RCIM..เน้นวิชาการ
				
ที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงของสังคมและผู้เรียนสามารถนำ�วิชาการที่ได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้ในทันทีควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในวงการศึกษาที่จะทำ�ให้ทั้งผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนได้มี
โอกาสเรียนรู้และประสบความสำ�เร็จไปพร้อมๆกัน..มิใช่ระบบการศึกษาที่มีอาจารย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป

รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
.... ..หลักสูตร D.B.A. มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทำ�วิจัย โดยมีกระบวนการและเครื่องมือจากทีมคณาจารย์จากหลากหลายสาขา
พร้อมทั้งเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศซึ่งรองรับการแสดงศักยภาพ
ของนักศึกษาอย่างเต็มที่ พิสูจน์ได้จากผลงานของนักศึกษารุ่นที่ 1			
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ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม
ผู้อำ�นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..(RCIM)..มีทีมนักวิจัยมืออาชีพช่วยวางแผนและ
สนับสนุนตั้งแต่กระบวนการเรียนที่เป็นระบบ เตรียมเนื้อหาการเรียนเพื่อการเรียนในชั้น
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดติวเตรียมสอบ..การประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่ า งเป็ น ระบบ..และการจั ด สนั บ สนุ น ทั้ ง ทางด้ า นข้ อ มู ล และเทคนิ ค การทำ � วิ จั ย .
โดยเป้าหมายคือการเรียนที่ประสบความสำ�เร็จพร้อมด้วยความรู้ภายในระยะเวลาตาม
ที่กำ�หนด
ดร.อธิธัช สิรวริศรา
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (RCIM) มีความมุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ..โดยวิทยาลัยเน้นให้ความ
สำ�คัญกับผู้เรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้..ฝึกให้เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์..
มี ก ารเรี ย นการสอนที่ ทั น สมั ย และดู แ ลนั ก ศึ ก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด ..เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ จ บ
จากวิทยาลัยแห่งนี้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ..เป็นที่พึ่งทางปัญญาและชี้นำ�สังคมที่พร้อม
ด้วยคุณธรรม..จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเข้าสู่สังคมการประกอบการ

ดร.อ�ำนวย บุญรัตนไมตรี
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
...... วิ ท ยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..มีความมุ ่ ง มั่ นที่ จะผลิ ตมหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี
บัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์..ด้านบริหารธุรกิจ..ด้านการจัดการ..และด้านการบริหาร
การศึกษา..โดยน�ำวิธีการบริหารจัดการ..และแนวคิดใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา..ผสม
ผสานกับความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพของคณาอาจารย์..จึงมีความเชื่อมั่นว่าทีม
งานของวิทยาลัยจะสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้เกิดผลดีต่อสังคม
และบัณฑิตทุกท่าน
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				ผศ.ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์				

				ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 				
.....				
				
RCIM.เป็ น หน่ ว ยงานที่ เ น้ น การสร้ า งมหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ในสาขา
				
ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการจัดการ..การบริหาร..ไม่ว่าด้านรัฐกิจ..ธุรกิจ..การศึกษา
				
และ..พฤติกรรมทางสังคมอื่น..ๆ..กลุ่มเป้าหมายของเราคือ Working adults..หรือ
				
ผู้มีภารกิจงานประจำ�ที่แสวงหาความรู้เพื่อตอบโจทย..Life..long..learning..และ
				
Sustainable..development..ในกระแสสังคมปัจจุบัน..RCIM..จึงมีการปรับตัว
				
เพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่อยู่นิ่งของกลุ่มเป้าหมาย..ไม่ว่าในเรื่องเกียรติภูมิ
ด้านวิชาการ..จริยธรรม..การดูแลและประคับประคองผู้เรียนให้สำ�เร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพนับตั้งแต่ก่อตั้งมา
ในทศวรรษที่ แ ล้ ว ..RCIM..จะยั ง คงปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาพั น ธกิ จ และปณิ ธ านที่ ก ล่ า วมาเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงต่าง..ๆ..และความต้องการของผู้เรียนและสังคมต่อไป..ดังนั้นการที่ท่านได้มาเป็นสมาชิกของประชาคม
RCIM..จึงถือเป็นการสร้างอนาคตที่เรืองรองของตัวท่านเอง..และเสริมสร้างความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของสังคมไทย
อีกทางหนึ่งด้วย

				
				

นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำ�ไพ
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

				
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ..หรือ..RCIM..เป็นสถาบันการศึกษาในระดับบัณฑิต
				
ที่มุ่งเน้นให้ความสำ�คัญต่อผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้..โดยแต่ละหลักสูตร
				
มุ่งเน้นเนื้อหาการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
				
ในยุ ค ปั จ จุ บั น ..ทำ � ให้ บั ณ ฑิ ต สามารถนำ � ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ แ ละปฏิ บั ติ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด
				
ผลสัมฤทธิ์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี พร้อมกับ RCIM ได้พัฒนา
เครื่องมือและรูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาแนวใหม่ที่..RCIM..มีความเชี่ยวชาญ..และมีทีมคณาจารย์..ผู้เชี่ยวชาญ
ช่วยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสามารถก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตตามเป้าหมายอย่างที่ตนเอง
กำ�หนดไว้ และให้ความไว้วางใจในการเป็น “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หรือ RCIM” ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
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4. การจัดการศึกษา
4.1 หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาโท
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (M.B.A.)
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration (M.P.A.)
3) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
.Master of Education Program in Educational Administration Innovation (M.Ed.)
4) หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
.Master of Management (M.M.)
ระดับปริญญาเอก
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
Doctor of Business Administration (D.B.A.)
2) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
Doctor of Public Administration (D.P.A.)
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Innovation (Ph.D.)
4) หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
Doctor of Management (D.M.)
4.2 แผนการศึกษา จำ�นวนหน่วยกิต และวันในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

จำ�นวนหน่วยกิต ระยะวลาการศึกษา
36 หน่วยกิต

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.) 39 หน่วยกิต

2 ปี
2 ปี
1 ปีครึ่ง

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

42 หน่วยกิต

2 ปี

4. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

36 หน่วยกิต

1 ปีครึ่ง

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
51 หน่วยกิต
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 48 หน่วยกิต
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
51 หน่วยกิต
(สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
8. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)
48 หน่วยกิต
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน

วันเรียน
วันอังคาร และ
วันพฤหัสบดี
วันเสาร์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์

3 ปี
3 ปี

วันเสาร์ - วันอาทิตย์
(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
(สัปดาห์เว้นสัปดาห์)
วันอาทิตย์
วันอาทิตย์

3 ปี

วันเสาร์

2 ปีครึ่ง

วันอาทิตย์
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5. รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย			
ชื่อภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย			
ชื่อย่อภาษาไทย			
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ		
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ		

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
บธ.ม.
Master of Business Administration
M.B.A.

แบ่งวิชาเอกออกเป็น 4 กลุ่มวิชา คือ
1. การบัญชีดิจิทัล
2. การตลาดดิจิทัล
3. การจัดการเชิงนวัตกรรม
4. การเงินเชิงนวัตกรรม
จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
ประเภทของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข			

เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชาและทำ�วิทยานิพนธ์
เป็นแผนการศึกษาที่ศึกษารายวิชา การค้นคว้าอิสระและสอบประมวลความรู้

5.1 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จำ�แนกดังนี้
รายละเอียด
1. วิชาปรับพื้นฐาน
2. วิชาบังคับ
3. วิชาเอก
4. วิทยานิพนธ์
5. วิชาเลือก
รวม

จำ�นวนหน่วยกิต
-

18
6
12
36
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แผน ข จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จำ�แนกดังนี้
รายละเอียด
จำ�นวนหน่วยกิต
1. วิชาปรับพื้นฐาน (3 วิชา)
2. วิชาบังคับ
18
3. วิชาเอก
6
4. วิชาการค้นคว้าอิสระ
6
5. วิชาเลือก
6
รวม
36
5.2 รายวิชารายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วย
RBA 1101 การเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมและจริยธรรม 			
0 (3-0-6)
		
Social Entrepreneurship and Ethics
RBA 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 0 (3-0-6)
		
Preparatory English for Graduate Students
RBA 1103 ทักษะภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา				
0 (3-0-6)
		
Skills in English for Graduates
กลุ่มวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต โดยศึกษาจากวิชาต่อไปนี้
RBA 1104 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 		
		
Economic Analysis for Business Decisions
RBA 1105 การวิจัยทางธุรกิจ 						
Business Research
RBA 1106 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำ�หรับศตวรรษที่ 21 			
		
Strategic Management for 21st Century
RDA 1201 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ 					
		
Accounting for Decision Making
RIF 1301 การบริหารการเงิน 						
		
Financial Management
RDM 1401 การตลาดดิจิทัล 						
		
Digital Marketing

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาเอก 6 หน่วยกิต โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่ง จาก 4 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
การบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting)
RDA 1202 การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 			
3 (3-0-6)
		
Accounting Information Systems Design
RDA 1203 การบัญชีดิจิทัล 						
3 (3-0-6)
		
Digital Accounting
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RDA 1204 นิติบัญชีศาสตร์ 						
		
Forensic Accounting
RDA 2201 การบริหารความเสี่ยงและการบริการให้ความเชื่อมั่น 		
		
Risk Management and Assurance Services
RDA 2202 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ 					
		
Strategic Tax Planning
RDA 2203 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการบัญชี 				
		
Seminar in Special Topics of Accounting
การเงินเชิงนวัตกรรม (Innovative Finance)
RIF 1302 การวิเคราะห์การลงทุน 						
		
Investment Decision Making
RIF 1303 การออกแบบการเงินองค์กร 					
		
Corporate Finance Design
RIF 1304 เทคนิคการระดมทุนและการสื่อสารกับนักลงทุน 			
		
Fund Raising Decision and Investors’ Relations
RIF 2301 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 				
		
Financial Risk Management
RIF 2302 เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) 			
		
Financial Economics
RIF 2303 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการเงิน 					
		
Seminar in Special Topics of Finance
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
RDM 1402 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 				
		
Consumer Behavior Analysis
RDM 1403 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า				
		
Product and Brand Management
RDM 1404 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 				
		
Integrated Marketing Communications
RDM 2401 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน 				
		
Competitive Marketing Strategy
RDM 2402 การตลาดและการจัดการธุรกิจบริการ 				
		
Marketing and Service Business Management
RDM 2403 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการตลาด 				
Seminar in Special Topics of Marketing

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management)
RIM 1501 ความคิดสร้างสรรค์และการสังเคราะห์นวัตกรรม 			
		
Creativity and Innovation Synthesis
RIM 1502 นวัตกรรมในการจัดการปฏิบัติการ 				
		
Innovation in Operations Management
RIM 1503 นวัตกรรมในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 				
Innovation in Quantitative Analysis
RIM 2501 การเป็นผู้ประกอบการและสร้างธุรกิจใหม่ 			
Entrepreneurship and New Venture Creation
RIM 2502 การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 				
		
Product Planning and Development
RIM 2503 สัมมนาหัวข้อพิเศษทางการจัดการเชิงนวัตกรรม 			
		
Seminar in Special Topics of Innovation Management
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้เลือกศึกษาแผนการศึกษาใด แผนการศึกษาหนึ่งดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
RTI 2101 วิทยานิพนธ์ 							
12 (0-0-36)
		
Thesis
แผน ข
RTI 2102 การค้นคว้าอิสระ 						
6 (0-0-18)
Independent Study
กลุ่มวิชาเลือก เฉพาะผู้เลือกศึกษา แผน ข ให้ศึกษาอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้นักศึกษาเลือกรายวิชา
จากกลุ่มวิชาเอกตามความสนใจที่เปิดสอนในหลักสูตร

14
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6. รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย			
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Administration Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย			
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ		
					
ชื่อย่อภาษาไทย			
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 		

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
Master of Public Administration
(Public Management Innovation)
รป.ม. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
M.P.A. (Public Management Innovation)

สาขาวิชา 				

นวัตกรรมการการจัดการรัฐกิจ

6.1 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (1 รายวิชา)
(Foundation Courses)
2. รายวิชา (Course Work)
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)
2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
3. วิทยานิพนธ์
4. การค้นคว้าอิสระ
จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก. ทำ�วิทยานิพนธ์
(Thesis Option)
แบบ ก2

แผน ข. ทำ�การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study Option)

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

21
6

21
6

12
39 หน่วยกิต

6
39 หน่วยกิต

6.2 รายวิชา รายละเอียดหลักรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน
หลักสูตร แผน ก 2 และ แผน ข
IPA 6001
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา			
			
English for Graduate Study

		

1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
0(3-0-6)			
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(2) กลุ่มวิชาแกนบังคับ
หลักสูตร แผน ก 2 และ แผน ข
		
IPA 6101
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ 		
Public Administration Theory
IPA 6102
นโยบายสาธารณะ 			
		
		
Public Policy
IPA 6103
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์			
		
Research Methodology in Public Administration
IPA 6104
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลสำ�หรับการวิจัย 		
			
Statistics and Data Analysis for Research
IPA 6105
การจัดการการคลังสาธารณะ				
			
Public Fiscal Management
IPA 6106
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ				
			
Organization Theory and Management
IPA 6107
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์			
			
Strategic Human Resource Management
(3) กลุ่มวิชาเลือก
หลักสูตรแผน ก 2
		
หลักสูตรแผน ข
		
IPA 7301
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
		
			
Digital Technology for Management
IPA 7302
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในบริบทโลกยุคใหม่			
			
Strategic Management in Modern Global Context
IPA 7303
การตลาดภาครัฐ				
Public Sector Marketing
IPA 7304
วัฒนธรรมองค์การและการจัดการภาครัฐ
			
Organizational Culture and Public Management
IPA 7305
การจัดการโครงการ					
			
Project Management
IPA 7306
การจัดการการเปลี่ยนแปลง		
		
			
Change Management
IPA 7307
การจัดการความร่วมมือและเครือข่าย			
Collaboration and Network Management
IPA 7308
ภาวะผู้นำ�และธรรมาภิบาล				
Leadership and Good Governance

15

7 รายวิชา (21 หน่วยกิต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2 รายวิชา (6 หน่วยกิต)
4 รายวิชา (12 หน่วยกิต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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IPA 7309
IPA 7310
			
IPA 7311
			
IPA 7312

การสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรมในภาครัฐ			
3(3-0-6)
Creativity and Innovation Management in Public Sector
การสร้างแบรนด์บุคคล						
3(3-0-6)
Personal Branding
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก		
3(3-0-6)
Seminar in Contemporary Issues on Changes in Global Context
สัมมนานวัตกรรมการจัดการกิจการสาธารณะ			
3(3-0-6)
Seminar in Innovation for Public Affairs Management

(4) วิทยานิพนธ์
หลักสูตรแผน ก 2
IPA 7401
วิทยานิพนธ์
			
Thesis
(5) การค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรแผน ข
IPA 7501 การค้นคว้าอิสระ
			
Independent Study

				

		

			
				

12 หน่วยกิต
12(540)
6 หน่วยกิต
6(270)

หนังสือแนะนำ�หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
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7. รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย		
ภาษาอังกฤษ		

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Education Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ศษ.ม. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration Innovation)
M.Ed. (Educational Administration Innovation)

สาขาวิชา 			

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 30 หน่วยกิต และทำ�วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต
แผน ข ศึกษารายวิชา 36 หน่วยกิต และทำ�การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต
7.1 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา) (Foundation Courses)
2. รายวิชา (Course Work)
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)
2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
3. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
4. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก. ทำ�วิทยานิพนธ์
(Thesis Option)
แบบ ก2

แผน ข. ทำ�การค้นคว้าอิสระ
(Independent Study Option)

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

18
12

21
15

12
42 หน่วยกิต

6
42 หน่วยกิต
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7.2 รายวิชารายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) 2 รายวิชา เป็นรายวิชาที่ใช้ปรับพื้นฐาน ให้เรียนรายวิชา
ต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งแผน ก2 และ แผน ข
RED 6001
ทฤษฎีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา				
3(3-0-6)
			
(Educational Administration Theory and Innovation)
RED 6002
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำ�หรับผู้บริหารการศึกษา			
3(3-0-6)		
			
(Academic English for Educational Administrator)
(2) กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)
เป็นวิชาหลักที่จำ�เป็นต้องศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ศึกษาจำ�นวน 18 หน่วยกิต และแผน ข ศึกษาจำ�นวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
RED 6101
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา				
3(2-2-5)
			
(Research Methodology for Educational Administration)
RED 6102
ภาวะผู้นำ�และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคดิจิทัล		
3(3-0-6)
			
(Leadership and Educational Change in the Digital Era)
RED 6103
ระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา			
3(2-2-5)
			
(ICT System and Innovation for Educational Administration)
RED 6104
การบริหารงานวิชาการกับการประกันคุณภาพการศึกษา		
3(3-0-6)
			
(Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education)
RED 6105
นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาเชิงกลยุทธ์			
3(3-0-6)
			
(Strategic Educational Development Policy and Planning)
RED 6106* สัมมนาการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ		
3(2-2-5)
			
(Seminar on Administration of Educational Organization for Excellence)
RED 6107
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา				
3(90)
			
(Professional Educational Administration Practicum)
หมายเหตุ *ศึกษาเฉพาะแผน ข
(3) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษา ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ภายใต้คำ�
แนะนำ�และความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 ต้องเลือกเรียน 12 หน่วยกิต ส่วน
นักศึกษาแผน ข ต้องเลือกเรียน 15 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
RED 7301
การพัฒนาองค์กรทางการศึกษายุคดิจิทัล				
3(3-0-6)
			
(Educational Organization Development in the Digital Era)
RED 7302
การวิจัยทางบริหารการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ			
3(2-2-5)
			
(Research in Educational Administration for National Development)
RED 7303
ประเด็นกฎหมายทางการศึกษาสำ�หรับผู้บริหาร			
3(3-0-6)
			
(Issues in Educational Laws for Administrators)
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RED 7304
นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร			
3(3-0-6)
			
(Educational Supervision and Curriculum Development Innovation)
RED 7305
นวัตกรรมการจัดการความรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6)
			
(Knowledge Management Innovation in Education for National Development)
RED 7306
การจัดการทรัพยากรทางการศึกษายุคดิจิทัล			
3(3-0-6)
			
(Educational Resources Management in the Digital Era)
RED 7307
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา			
3(2-2-5)
			
(Educational Technology and Innovation Management)
RED 7308
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเชิงบูรณาการ			
3(3-0-6)
		
(Integrated Educational Administration Innovation)
RED 7309
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพครู				
3(3-0-6)
			
(Ethics in Teacher Professional)
RED 7310
การพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษายุคดิจิทัล			
3(3-0-6)
			
(Educators Network Development in the Digital Era)
RED 7311
การจัดการความขัดแย้งและความเครียดสำ�หรับผู้บริหาร		
3(3-0-6)
			
(Conflict and Stress Management for Administrators)
RED 7312
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษายุคดิจิทัล 3(3-0-6)
			
(Educational Risk and Change Management in the Digital Era)
RED 7313
การเป็นผู้ประกอบกิจการและสร้างธุรกิจการศึกษายุคดิจิทัล		
3(2-2-5)
			
(Educational Business Entrepreneurship and Venture Creation in the Digital Era)
RED 7314
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต		
3(3-0-6)
			
(Development of Learning Organizations for Lifelong Education)
RED 7315
ปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มในระบบการศึกษาไทย			
3(3-0-6)
			
(Current Problems and Trends in Thai Educational System)
RED 7316
หัวข้อพิเศษทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา			
3(2-2-5)
			
(Special Topics in Educational Administration Innovation)
RED 7317
สัมมนาการวิจัยทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา			
3(2-2-5)
			
(Seminar on Research in Educational Administration Innovation)
(4) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
(แผน ก แบบ ก2)
RED 7401
วิทยานิพนธ์ 1							
6 (270)
			
(Thesis 1)
RED 7402
วิทยานิพนธ์ 2							
6 (270)
			
(Thesis 2)
(แผน ข)
RED 7403
การค้นคว้าอิสระ 1						
3 (135)
			
(Independent Study 1)
RED 7404
การค้นคว้าอิสระ 2						
3 (135)
			
(Independent Study 2)
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8. รายละเอียดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย		
ภาษาอังกฤษ		

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
Master of Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

การจัดการมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
กจ.ม. (นวัตกรรมการจัดการ)
Master of Management (Innovative Management)
M.M. (Innovative Management)

สาขาวิชา 			

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชา 24 หน่วยกิต และทำ�วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
แผน ข 		
ศึกษารายวิชา 33 หน่วยกิต และทำ�การศึกษาอิสระ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต
8.1 โครงสร้างหลักสูตร
รายการ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses)
(1 รายวิชา)
2. รายวิชา (Course Work)
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)
2.2 กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
3. การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
4. วิทยานิพนธ์ (Thesis)
จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2 ทำ�
วิทยานิพนธ์

แผน ข ทำ�การค้นคว้าอิสระ

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

18
6

18
15

12
36 หน่วยกิต

3
36 หน่วยกิต
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8.2 รายวิชารายละเอียดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses) 1 รายวิชา เป็นรายวิชาที่ใช้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำ�หรับผู้ที่มี
ความรู้ภาษาอังกฤษไม่ตรงตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
MIM 6001 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อบัณฑิตศึกษา 					
0(1-0-6)
		
(English Skills for Graduates Studies)
(2) กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)
เป็นวิชาหลักที่จำ�เป็นต้องศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการ โดยนักศึกษาแผน ก แบบ
ก2 และแผน ข ต้องศึกษา 18 หน่วยกิต ต่อไปนี้
MIM 6101 การจัดการสมัยใหม่และนวัตกรรมการจัดการ 				
3(3-0-6)
		
(Modern Management and Innovative Management)
MIM 6102 นวัตกรรมการจัดการการเงินโครงการ 					
3(3-0-6)
		
(Innovative Project Financial Management)
MIM 6103 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์การในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
		
(Innovative Human Resources Management and Organizational Development
in the Digital Era)
MIM 6104 นวัตกรรมการตลาดและแบบจำ�ลองธุรกิจสำ�หรับยุคดิจิทัล 		
3(3-0-6)
(Innovative Marketing and Business Model Canvases)
MIM 6105 นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 			
3(3-0-6)
		
(Innovative Strategic Management for Changes)
MIM 6106 การวิจัยนวัตกรรมการจัดการ 						
3(3-0-6)
		
(Innovative Management Research)
(3) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจเฉพาะด้านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะ
ของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทำ�วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 เลือกเรียน 6
หน่วยกิต และนักศึกษาแผน ข เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
MIM 6201 การออกแบบเชิงความคิดในองค์การร่วมสมัย 				
3(3-0-6)
		
(Design Thinking in Contemporary Organizations)
MIM 6202 เทคโนโลยีสำ�คัญสำ�หรับองค์การยุคดิจิทัล 				
3(3-0-6)
		
(Essential Technology for Digital Organization)
MIM 6203 การปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลเพื่อองค์การ 					
3(3-0-6)
		
(Digital Transformation for Organizations)
MIM 6204 การจัดการภาวะเปลี่ยนแปลงฉับพลันในยุคดิจิทัล 			
3(3-0-6)
		
(Disruption Management in the Digital Era)
MIM 6205 ข้อมูลมหัตและการประกันคุณภาพสำ�หรับองค์การดิจิทัล 			
3(3-0-6)
		
(Big Data and Quality Assurance for Digital Organizations)

22

หนังสือแนะนำ�หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

MIM 6206 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในยุคดิจิทัล 				
3(3-0-6)
		
(Integrated Marketing Communication in the Digital Era)
MIM 6207 กลยุทธ์การจัดการเนื้อหาดิจิทัลและสื่อ 					
3(3-0-6)
		
(Strategies for managing digital content and media)
MIM 6208 วัฒนธรรมองค์การในการจัดการสมัยใหม่ 				
3(3-0-6)
		
(Organizational Culture in Modern Management)
MIM 6209 นวัตกรรมการจัดการโครงการ 						
3(3-0-6)
		
(Innovative Project Management)
MIM 6210 นวัตกรรมการจัดการการผลิตและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 		
3(3-0-6)
		
(Innovative Management in Product Manufacturing and Creating New Products)
MIM 6211 นวัตกรรมการจัดการเชิงบูรณาการ 					
3(3-0-6)
		
(Integrated innovative management)
MIM 6212 ภาวะผู้นำ� และจริยธรรมสำ�หรับนวัตกรรมการจัดการ 			
3(3-0-6)
		
(Leadership and ethics for innovative management)
MIM 6213 สัมมนานวัตกรรมการจัดการเพื่อการพัฒนาองค์การ 			
3(3-0-6)
		
(Seminar in Innovative Management for Organizational Development)
MIM 6214 สัมมนานวัตกรรมการจัดการเพื่อการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน 		
3(3-0-6)
		
(Seminar in innovative management for marketing in Public and Private Sectors)
(4) กลุ่มวิชาการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)
(แผน ก แบบ ก2)
MIM 6301 วิทยานิพนธ์ 1 							
		
Thesis 1
MIM 6302 วิทยานิพนธ์ 2 							
		
Thesis 2
(แผน ข)
MIM 6303 การค้นคว้าอิสระ 						
Independent Study

6(0-0-270)
6(0-0-270)
3(0-0-135)
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9. รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย		
ชื่อภาษาอังกฤษ		

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Business Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย		
ชื่อย่อภาษาไทย		
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
บธ.ด.
Doctor of Business Administration
D.B.A.

จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
(1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) โดยมีการทำ�
ดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
(2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำ�ดุษฎีนิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work)
9.1 โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research)
โดยมีการทำ�ดุษฎี-นิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ไม่นับหน่วยกิต และดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) 51 หน่วยกิต ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
		
สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
		
หมวดวิชาพื้นฐาน					
-		
ไม่นับหน่วยกิต
		
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ				
(1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต
		
หมวดวิชาบังคับขั้นสูง			
		
(1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต
		
หมวดวิชาเลือกขั้นสูง					
-		
หน่วยกิต
		
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1					
51		
หน่วยกิต
		
รวม							
51		
หน่วยกิต
		
สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น
		
หมวดวิชาพื้นฐาน					
(2 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต
		
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ				
(1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต
		
หมวดวิชาบังคับขั้นสูง			
		
(1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต
		
หมวดวิชาเลือกขั้นสูง					
-		
หน่วยกิต
		
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 1.1					
51		
หน่วยกิต
		
รวม							
51		
หน่วยกิต
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หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย
โดยมีการทำ�ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course
Work) จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ประกอบด้วยการศึกษารายวิชาอย่างน้อย 15
หน่วยกิต และดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		
		
		
		
		
		
		

สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
หมวดวิชาพื้นฐาน					
-		
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ				
(1 รายวิชา)
หมวดวิชาบังคับขั้นสูง			
		
9		
หมวดวิชาเลือกขั้นสูง					
6		
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1					
36		
รวม							
51		

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

		
		
		
		
		
		
		

สำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น
หมวดวิชาพื้นฐาน					
(2 รายวิชา)
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ				
(1 รายวิชา)
หมวดวิชาบังคับขั้นสูง			
		
9		
หมวดวิชาเลือกขั้นสูง					
6		
ดุษฎีนิพนธ์ แบบ 2.1					
36		
รวม							
51		

ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา

1. หมวดวิชาพื้นฐาน (Foundation) ไม่นับหน่วยกิตให้ศึกษาเฉพาะผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญามหา
บัณฑิต สาขาอื่น โดยให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
IBA 5000 การวิเคราะห์ธุรกิจ 1				
0(1.5-0-3)
		
Business Analysis I
IBA 5001 การวิเคราะห์ธุรกิจ 2				
0(1.5-0-3)
		
Business Analysis II
2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่นับหน่วยกิต โดยถ้าผู้เรียนมีผลการสอบภาษาอังกฤษดังนี้
ก. TOEFL ไม่ต่ำ�กว่า 550 สำ�หรับ Paper-Based Test / Insitutional Testing Program (ITP) หรือไม่ต่ำ�กว่า
80 สำ�หรับ Internet-Based Test หรือ
ข. IELTS ไม่ต่ำ�กว่า 6.5 หรือ
ค. TU-GET ไม่ต่ำ�กว่า 550 หรือ
ง. CU-TEP ไม่ต่ำ�กว่า 550 โดยผลคะแนนจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบภาษาอังกฤษนั้นถึงวันยื่นใบ
สมัครเข้าเรียน หรือ
จ. RMUTR English Placement Test ไม่ต่ำ�กว่า 50 หรือ
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ฉ. สำ�เร็จปริญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือ
ช. สำ�เร็จปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
โดยสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นคำ�ร้องเพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชา IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูง
เพื่อธุรกิจได้
กรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆมาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรกำ�หนดให้เรียนรายวิชา IBA
4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำ�หนด
IBA 4001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ					
0(3-0-3)
		
Advanced English for Business
3. หมวดวิชาบังคับขั้นสูง (Advanced Core Requirement)
หลักสูตรแบบ 1.1 จำ�นวน 1 รายวิชา ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
IBA 8000 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม			
		
Advanced Business Research Methodology and Ethics
หลักสูตรแบบ 2.1 จำ�นวน 9 หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
IBA 8000 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม			
		
Advanced Business Research Methodology and Ethics		
IBA 8001 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ					
		
Quantitative Business Analysis
IBA 8002 การวิจัยการสำ�รวจขั้นสูง						
		
Advanced Survey Research

0(3-0-9)

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

4. หมวดวิชาเลือกขั้นสูง (Advanced Specialization) 6 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 กำ�หนดให้เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาเลือกดังต่อไปนี้
4.1 การบัญชี (Accounting)
IBA 8100 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยการบัญชี				
3(3-0-9)
		
Seminar in Special Topics of Accounting Research
4.2 การสื่อสารและการจัดการ (Communication and Management)
IBA 8200 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยการสื่อสารและการจัดการ		
3(3-0-9)
		
Seminar in Special Topics of Communication and Management Research
4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology)
IBA 8300 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ		
3(3-0-9)
		
Seminar in Special Topics of Business Information Technology Research
4.4 การตลาด (Marketing)
IBA 8400 สัมมนาหัวข้อพิเศษการวิจัยการตลาด				
3(3-0-9)
		
Seminar in Special Topics of Marketing Research
4.5 กลุ่มวิชาผู้ประกอบการวิสาหกิจ (Entrepreneurship)
IBA 8500 สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจัยผู้ประกอบการวิสาหกิจ		
3(3-0-9)
		
Seminar in Special Topics of Entrepreneurship Research
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4.6 กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
IBA 8600 สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจัยการจัดการนวัตกรรม			
		
Seminar in Special Topics of Innovation Management Research
4.7 กลุ่มวิชาการเงิน (Finance)
IBA 8700 สัมมนาการหัวข้อพิเศษการวิจัยการเงิน				
		
Seminar in Special Topics of Financial Research
5. หมวดดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation)
IBA 9000 ดุษฎีนิพนธ์ 					
		
Dissertation
IBA 9001 ดุษฎีนิพนธ์					
		
Dissertation

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

		

51(0-0-153)

		

36(0-0-108)

9.2 แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(1) แผนการศึกษาแบบ 1.1
ภาค/ปีการศึกษา
ภาคที่ 1
ภาคที่ 2
ปีที่ 1
วิชาบังคับ :
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ สอบวัดคุณสมบัติ
และจริยธรรม
ปีที่ 2
ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ดุษฎีนพิ นธ์ (12 หน่วยกิต)
ปีที่ 3
ดุษฎีนิพนธ์ (12 หน่วยกิต) ดุษฎีนพิ นธ์ (6 หน่วยกิต)
(2) แผนการศึกษาแบบ 2.1
ภาค/ปีการศึกษา
ภาคที่ 1
ปีที่ 1
วิชาบังคับ :
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
และจริยธรรม
2.การวิเคราะห์ธุรกิจเชิง
ปริมาณ
3.การวิจัยการสำ�รวจขั้นสูง
ปีที่ 2
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
ปีที่ 3
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

ภาคที่ 2

ภาคฤดูร้อน
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
-

ภาคฤดูร้อน

วิชาเลือก (1)
วิชาเลือก (2)
สอบวัดคุณสมบัติ

ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

ดุษฎีนิพนธ์ (6 หน่วยกิต)
-
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9.3 ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
แผนการศึกษาแบบ 2.1
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 1)
ระยะเตรียมการวิจัย ศึกษา 3 วิชา คือ
1.ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจและจริยธรรม
2.การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
3.การวิจัยการสำ�รวจขั้นสูง
ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 1)
ศึกษาวิชาเลือก 2 วิชา
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1)
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2)
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)
ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2)
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)
ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2)
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)
ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3)
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)
ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 3)
ดุษฎีนิพนธ์(6 หน่วยกิต)
ระยะการขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์ มีการปรับแก้ไขเนื้อหา
ภาษา และบรรณาธิการรูปเล่มดุษฎีนิพนธ์

ผลลัพธ์การศึกษา
นักศึกษามีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ผลลัพธ์การศึกษา
นักศึกษามี Draft Proposal (3 บท)
ผลลัพธ์การศึกษา
นักศึกษามี Proposal
ผลลัพธ์การศึกษา
สอบและปรับปรุงงาน Inception Proposal 3 บท
ผลลัพธ์การศึกษา
Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุง
งาน Inception Proposal 3 บท
ผลลัพธ์การศึกษา
Research Workshop โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และปรับปรุง
งาน Inception Proposal 3 บท
ผลลัพธ์การศึกษา
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 5 บท
ผลลัพธ์การศึกษา
1. ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
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10. รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Public Administration

ชื่อปริญญา
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
Doctor of Public Administration (Public Management Innovation)
รป.ด. (นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ)
D.P.A. (Public Management Innovation)

สาขาวิชา
		
นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
			
จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบที่ 1.1 ทำ�ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบที่ 2.1 เรียนรายวิชาและทำ�ดุษฎีนิพนธ์ 60 หน่วยกิต
ลักษณะหลักสูตร
เป็นหลักสูตรภาษาไทยและทำ�ดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาไทย
โดยแบ่งแผนการศึกษาออกเป็น
(1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research) โดยมีการทำ�ดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิด		
ความรู้ใหม่
(2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำ�ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้		
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพและศึกษารายวิชา (Course Work)
10.1 โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบ่งเป็น 2 แบบ
แบบที่ 1.1 เน้นการทำ�วิจัย
แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทำ�วิจยั
รายละเอียด
จำ�นวนหน่วยกิต
แบบที่ 1.1
แบบที่ 2.1
ก. หมวดวิชาพื้นฐาน
ข. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
ค. หมวดวิชาบังคับ
6 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
18 หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาเลือก
6 หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
รวม

48 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต
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หลักสูตร แบบที่ 1.1 เน้นการทำ�วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		หมวดวิชาบังคับ							
		
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ					
		
หมวดวิชาเลือก					
		
		
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์				
		
		
รวม			

6 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
48
หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

หลักสูตร แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทำ�วิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
		หมวดวิชาบังคับ					
		
หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ					
		
หมวดวิชาเลือก					
		
หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์		
		
		
รวม						

18
หน่วยกิต
1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
6
หน่วยกิต
36
หน่วยกิต
60 หน่วยกิต

รายวิชา

หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการทำ�วิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. หมวดวิชาบังคับ			
			
IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์		
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์		
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ			
		
IPA 9504 องค์การและการจัดการ					
IPA 9505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์				
IPA 9506 การคลังและงบประมาณ					
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6 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)

2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ
		
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนข้อสอบ TOEFL (Paper Based) 500 ขึ้นไป หรือ(Computer Based)
131 ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ RMUTR Placement Test 50 ขึ้นไป หรือ
สำ�เร็จปริญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือสำ�เร็จปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตร
นานาชาติ โดยสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นคำ�ร้องเพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรกำ�หนดให้เรียน
รายวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำ�หนด
IPA
		

9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา			

		

0(3-0-6)
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3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์		
					
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย)					
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (การพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์)
		
IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทำ�ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)			
IPA 9904 ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์)				

48 หน่วยกิต
12(0-12-36)
12(0-12-36)
12(0-12-36)
12(0-12-36)

หลักสูตรแบบ 2.1								
1. หมวดวิชาบังคับ			
				
IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์				
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์		
		
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ			
		
IPA 9504 องค์การและการจัดการ						
IPA 9505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์					
IPA 9506 การคลังและงบประมาณ					

18 หน่วยกิต
6 รายวิชา (นับหน่วยกิต)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาภาษาต่างประเทศ							
1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลคะแนนข้อสอบ TOEFL (Paper Based) 500 ขึ้นไป หรือ(Computer Based) 131
ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ IELTS 5.0 ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ RMUTR Placement Test 50 ขึ้นไป หรือสำ�เร็จ
ปริญญามหาบัณฑิตจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือสำ�เร็จปริญญามหาบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ
โดยสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวยื่นคำ�ร้องเพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชา IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิต
ศึกษา กรณีที่ไม่มีหลักฐานใดๆ มาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรกำ�หนดให้เรียน รายวิชา IPA 9701
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทยาลัยกำ�หนด
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา			
		
0(3-0-6)		
3. หมวดวิชาเลือก								
6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
IPA 9801 สัมมนาการบริหารจัดการสาธารณะที่ดี
		
3(3-0-6)
IPA 9802 สัมมนาการบริหารจัดการทุนมนุษย์ระดับสูง				
3(3-0-6)
IPA 9803 สัมมนาภาวะผู้นำ�และการจัดการการเปลี่ยนแปลงระดับสูง		
3(3-0-6)
IPA 9804 สัมมนาสิ่งท้าทายร่วมสมัยและประเด็นทางการบริหารจัดการสาธารณะ3(3-0-6)
IPA 9805 สัมมนาการบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างประเทศ		
3(3-0-6)
ในกลุ่มประชาคมอาเซียน
4. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ์		
						
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย)					
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (การพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์)
		
IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทำ�ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)			

36 หน่วยกิต
12(0-12-36)
12(0-12-36)
12(0-12-36)
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10.2 แผนการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
แบบที่ 1.1 เน้นการทำ�วิจัย
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์		
		
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์		
		
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ			
		
ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9504 องค์การและการจัดการ						
IPA 9505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์					
IPA 9506 การคลังและงบประมาณ					
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)
0(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 3
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา			
		
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย)					

0(3-0-6)
12(0-12-36)

การศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (การพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์)

		

12(0-12-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทำ�ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)			

12(0-12-36)

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9904 ดุษฎีนิพนธ์ (การขัดเกลาดุษฎีนิพนธ์)				

12(0-12-36)

แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทำ�วิจัย
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์		
		
IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์		
		
IPA 9503 นโยบายสาธารณะ			
		

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9504 องค์การและการจัดการ						
IPA 9505 การบริหารทรัพยากรมนุษย์					
IPA 9506 การคลังและงบประมาณ					
ภาคการศึกษาที่ 3
IPA 98XX วิชาเลือก 1							
IPA 98XX วิชาเลือก 2							
IPA 9701 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา			
		
สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0(3-0-6)

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9901 ดุษฎีนิพนธ์ (การเลือกหัวข้อวิจัย)					

12(0-12-36)

ภาคการศึกษาที่ 2
IPA 9902 ดุษฎีนิพนธ์ (การพัฒนาโครงร่างดุษฎีนิพนธ์)

		

12(0-12-36)

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
IPA 9903 ดุษฎีนิพนธ์ (การทำ�ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)			

12(0-12-36)
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11. รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย		
ภาษาอังกฤษ 		

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Philosophy

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
ปร.ด. (นวัตกรรมการบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration Innovation)
Ph.D. (Educational Administration Innovation)

สาขาวิชา 			

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ�วิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
รวม 51 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำ�วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมรวม 51 หน่วยกิต
11.1 โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รายการ
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา)
(Foundation Courses)
2. รายวิชา (Course Work)
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ
(Core Courses)
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
(Elective Courses)
3. วิทยานิพนธ์ Doctoral Dissertation
จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1
แบบ 2.1
แบบวิจัย
แบบวิจัยและศึกษารายวิชา
(Dissertation Option) (Comprehensive Option)
ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต
9
6

51
51 หน่วยกิต

36
51 หน่วยกิต
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รายวิชา

1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) 2 รายวิชา เป็นรายวิชาที่ใช้ปรับพื้นฐานสำ�หรับผู้เข้า
ศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านการบริหารการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต
RED 9001
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน			
3(3-0-6)		
			
Educational Administration and Sustainable Social Development
RED 9002
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา				
3(3-0-6)
			
English for Educational Administration
หมายเหตุ *รายวิชาเสริมพื้นฐานสำ�หรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารการศึกษา โดยความเห็นชอบของวิทยาลัย
2) กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)
เป็นรายวิชาหลักที่จำ�เป็นต้องศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา
ที่ให้นักศึกษาได้ความรู้ครบถ้วนสำ�หรับการเป็นผู้บริหารการศึกษา โดยนักศึกษาแบบ 2.1 (แบบวิจัยและศึกษารายวิชา)
ต้องศึกษารายวิชาในกลุ่มนี้ จำ�นวน 9 หน่วยกิต ดังนี้
RED 9101
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง			
3(2-2-5)
			
Advanced Research Methodology for Educational Administration
RED 9102
ภาวะผู้นำ�และการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคดิจิทัล 3(3-0-6)
			
Leadership and Educational Change Management in the Digital Era
RED 9103
การจัดการนวัตกรรมเพื่อบริหารการศึกษาเชิงบูรณาการ		
3(2-2-5)
			
Innovation Management for Integrated Educational Administration
3) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิชานวัตกรรมการ
บริหารการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทำ�วิทยานิพนธ์ ภายใต้คำ�แนะนำ�และความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาแบบ 2.1 (แบบวิจัยและศึกษารายวิชา) ต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มนี้ จำ�นวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
RED 9301
ปรัชญาและทฤษฎีการบริหารการศึกษา				
3(3-0-6)
			
Philosophy and Theories in Educational Administration
RED 9302
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรทางการศึกษา	ยุคดิจิทัล		
3(3-0-6)
			
Educational Organization Development Strategy in the Digital Era
RED 9303
การวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา		
3(2-2-5)
			
Educational Research for Educational Administration Development
RED 9304
การวิเคราะห์และพัฒนากฎหมายทางการศึกษา			
3(3-0-6)
			
Analysis and Development of Educational Laws
RED 9305
นวัตกรรมการบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ				
3(2-2-5)
			
Comparative Educational Administration Innovation
RED 9306
การจัดการทรัพยากรทางการศึกษายุคดิจิทัล			
3(3-0-6)
			
Educational Resources Management in the Digital Era
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RED 9307
			
RED 9308
			
RED 9309
			
RED 9310
			
RED 9311
			
RED 9312
			
RED 9313
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ระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาขั้นสูง		
3(2-2-5)
ICT System and Innovation for Advanced Educational Administration
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษายุคดิจิทัล 3(3-0-6)
Educational Risk and Change Management in the Digital Era
ปัญหาพิเศษและแนวโน้มทางนวัตกรรมการบริหารการศึกษา		
3(2-2-5)
Special Problems and Trends in Educational Administration Innovation
การพัฒนานโยบายและแผนการศึกษาเชิงกลยุทธ์			
3(3-0-6)
Strategic Policy Development and Educational Planning
การเป็นผู้ประกอบกิจการและสร้างธุรกิจการศึกษายุคดิจิทัล		
3(3-0-6)
Educational Business Entrepreneurship and Venture Creation in the Digital Era
สัมมนาการบริหารองค์กรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ		
3(2-2-5)
Seminar on Administration of Educational Organization for Excellence
สัมมนาปัญหาการวิจัยและพัฒนาทางการบริหารการศึกษา		
3(2-2-5)
Seminar on Research and Development Problems in Educational
Administration

4) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertation)
วิทยานิพนธ์ สำ�หรับผู้เลือก แบบ 1.1 (แบบวิจัย) จำ�นวน 51 หน่วยกิต
RED 9401
วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 1.1)						
			
Doctoral Dissertation 1, Type 1.1
RED 9402
วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 1.1)						
			
Doctoral Dissertation 2, Type 1.1
RED 9403
วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 1.1)						
			
Doctoral Dissertation 3, Type 1.1
RED 9404
วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 1.1)						
			
Doctoral Dissertation 4, Type 1.1
RED 9405
วิทยานิพนธ์ 5 (แบบ 1.1)						
			
Doctoral Dissertation 5, Type 1.1

3(135)
12(540)
12(540)
12(540)
12(540)

วิทยานิพนธ์ สำ�หรับผู้เลือก แบบ 2.1 (แบบวิจัยและศึกษารายวิชา) จำ�นวน 36 หน่วยกิต
RED 9501
วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 2.1)						
6(270)
			
Doctoral Dissertation 1, Type 2.1
RED 9502
วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 2.1)						
6(270)
			
Doctoral Dissertation 2, Type 2.1
RED 9503
วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 2.1)						
12(540)
			
Doctoral Dissertation 3, Type 2.1
RED 9504
วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 2.1)						
12(540)
			
Doctoral Dissertation 4, Type 2.1
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11.2 แผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา สามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 แผน ดังนี้
10.2.1 แผนการศึกษาสำ�หรับ แบบ 1.1
ปีที่ 1
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1
RED 9001 การบริหารการศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
RED 9002 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา
3(3-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 2
RED 9401 วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 1.1)
3(135)
ชั้นปีที่ 1
ปีที่ 2
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 1
ปีที่ 3
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชา
RED 9402

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 1.1)

หน่วยกิต
12(540)

RED 9403

วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 1.1)

12(540)

รหัสวิชา
RED 9404

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 1.1)

หน่วยกิต
12(540)

RED 9405

วิทยานิพนธ์ 5 (แบบ 1.1)

12(540)

10.2.2 แผนการศึกษาสำ�หรับ แบบ 2.1

ปีที่ 1
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา
RED 9001
RED 9002
RED 9101
RED 9102
RED 9103
RED 93xx
RED 93xx

ชื่อวิชา
การบริหารการศึกษากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษาขั้นสูง
ภาวะผู้นำ�และการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการ
ศึกษายุคดิจิทัล
การจัดการนวัตกรรมเพื่อบริหารการศึกษาเชิง
บูรณาการ
วิชาเลือก 1
วิชาเลือก 2

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ปีที่ 2
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 2
ปีที่ 3
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชา
RED 9501

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 2.1)

หน่วยกิต
6(270)

RED 9502

วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 2.1)

6(270)

รหัสวิชา
RED 9503

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 2.1)

หน่วยกิต
12(540)

RED 9504

วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 2.1)

12(540)
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12. รายละเอียดหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย		
ภาษาอังกฤษ 		

หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Management

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

การจัดการดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
กจ.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)
Doctor of Management (Innovative Management)
D.M. (Innovative Management)

สาขาวิชา 			

นวัตกรรมการจัดการ

จำ�นวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยทำ�วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 2 ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตและทำ�วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต
12.1 โครงสร้างหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

รายการ
1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (3 รายวิชา)
(Foundation Courses)
2. รายวิชา (Course Work)
2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับ
(Core Courses)
2.2 กลุ่มวิชาเลือก
(Elective Courses)
3. วิทยานิพนธ์ Doctoral Dissertation
จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แบบ 1
แบบ 2
แบบวิจัย
แบบวิจัยและศึกษารายวิชา
(Dissertation Option) (Comprehensive Option)
ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

-

6

-

6

48
48 หน่วยกิต

36
48 หน่วยกิต
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รายวิชา

1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน (Foundation Courses) 3 รายวิชา
DPM 8001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำ�หรับนักบริหาร				
			
(Advanced English for the Executives)
DPM 8002 สัมมนานวัตกรรมการจัดการ		
			
			
(Seminar in Innovative Management)
DPM 8003 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมการจัดการ				
			
(Seminar in Research on Innovative Management)

0(1-0-6)
0(1-0-6)
0(1-0-6)

2) กลุ่มวิชาบังคับ (Core Courses)
เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาแผนการเรียนแบบ 2 จำ�เป็นต้องศึกษาในหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการ มีจำ�นวน 6 หน่วยกิต ต่อไปนี้
DPM 8101 ปรัชญาร่วมสมัยและแนวคิดขั้นสูงนวัตกรรมการจัดการ		
3(3-0-6)
			
(Contemporary Philosophy and Advanced Concepts in Innovative
			
Management)
DPM 8102 พลวัตนวัตกรรมการจัดการ					
3(3-0-6)
			
(Dynamism of Innovative Management)
3) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)
เป็นรายวิชาที่ให้นักศึกษาแผนการเรียนแบบ 2 เลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในสาขา
วิชานวัตกรรมการจัดการ ตามความสนใจของนักศึกษา และช่วยส่งเสริมการทำ�วิทยานิพนธ์ ภายใต้คำ�แนะนำ�และความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาต้องเลือกเรียน 6 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
DPM 8301 สัมมนาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการพัฒนาองค์การ
3(3-0-6)
			
(Seminar in Advanced Management Innovation and Technology
			
for Organizational Development)
DPM 8302 สัมมนากฎหมายเพื่อการจัดการ					
3(3-0-6)
			
(Seminar in Law for Management)
DPM 8303 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย				
3(3-0-6)
			
(Seminar in Contemporary Human Resource Management )
DPM 8304 สัมมนาการจัดการองค์การร่วมสมัยและวัฒนธรรมองค์การ		
3(3-0-6)
			
(Seminar in Organization Management
and Organizational Culture)
DPM 8305 สัมมนาประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ					
3(3-0-6)
			
(Seminar in Economics Issues and Problems)
DPM 8306 สัมมนาการจัดการบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อมในบริบทโลก
3(3-0-6)
			
(Seminar in Public Service and Environmental Management
			
in a Global Context )

40

หนังสือแนะนำ�หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

4) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
DPM 8401 วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 1) (กรอบแนวคิดดุษฎีนิพนธ์)			
12(540)
			
(Dissertation I Type 1) (Dissertation Conceptual Framework)
DPM 8402 วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 1) (เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์)			
12(540)
			
(Dissertation II Type 1) (Dissertation Proposal)
DPM 8403 วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 1) (ระเบียบวิธีวิจัยของดุษฎีนิพนธ์)		
12(540)
			
(Dissertation III Type 1) (Dissertation Methodology)
DPM 8404 วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 1) (ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)			
12(540)
			
(Dissertation IV Type 1) (Fully Done Dissertation)
DPM 8405 วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 2) (กรอบแนวคิดดุษฎีนิพนธ์)			
9(405)
			
(Dissertation I Type 2) (Dissertation Conceptual Framework)
DPM 8406 วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 2) (เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์)			
9(405)
			
(Dissertation II Type 2) (Dissertation Proposal)
DPM 8407 วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 2) (ระเบียบวิธีวิจัยของดุษฎีนิพนธ์)		
9(405)
			
(Dissertation III Type 2) (Dissertation Methodology)
DPM 8408 วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 2) (ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)			
9(405)
			
(Dissertation IV Type 2) (Fully Done Dissertation)
วิทยานิพนธ์ (Dissertation) เป็นการมุ่งให้นักศึกษาทำ�งานวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้สามารถสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
12.2 แผนการศึกษาของหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 แผน ดังนี้
11.2.1 แผนการศึกษาสำ�หรับ แบบ 1
ปีที่ 1
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
DPM 8001 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำ�หรับนักบริหาร
0(1-0-6)
ภาคการศึกษาที่ 1
DPM 8002 สัมมนานวัตกรรมการจัดการ
0(1-0-6)
ชั้นปีที่ 1
DPM 8003 สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมการจัดการ
0(1-0-6)
รวม
0(3-0-18)
ปีที่ 1
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา
DPM 8401
รวม

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 1)

หน่วยกิต
12(540)
12(540)
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ปีที่ 1
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา
DPM 8401

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 1)

รวม
ปีที่ 2
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา
DPM 8402

12(540)
ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 1)

รวม
ปีที่ 2
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา
DPM 8403

รหัสวิชา
DPM 8404

หน่วยกิต
12(540)
12(540)

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 1)

รวม
ปีที่ 3
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 3

หน่วยกิต
12(540)

หน่วยกิต
12(540)
12(540)

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 1)

รวม

หน่วยกิต
12(540)
12(540)

11.2.2 แผนการศึกษาสำ�หรับ แบบ 2

ปีที่ 1
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชา
DPM 8001
DPM 8002
DPM 8003
DPM 8101
รวม

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำ�หรับนักบริหาร
สัมมนานวัตกรรมการจัดการ
สัมมนาการวิจัยนวัตกรรมการจัดการ
ปรัชญาร่วมสมัยและแนวคิดขั้นสูงนวัตกรรมการ
จัดการ

หน่วยกิต
0(1-0-6)
0(1-0-6)
0(1-0-6)
3(3-0-6)
3(6-0-24)
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ปีที่ 1
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 1

ปีที่ 2
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา
DPM 8102
DPM 830X
DPM 830X
รวม

ชื่อวิชา
พลวัตนวัตกรรมการจัดการ
วิชาเลือก
วิชาเลือก

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(9-0-18)

รหัสวิชา
DPM 8405

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 1 (แบบ 2)

หน่วยกิต
9(405)

รวม
ปีที่ 2
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชา
DPM 8406

9(405)

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 2 (แบบ 2)

รวม
ปีที่ 3
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชา
DPM 8407

9(405)

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 3 (แบบ 2)

รวม
ปีที่ 3
ภาคการศึกษา/ชั้นปี
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 3

รหัสวิชา
DPM 8408
รวม

หน่วยกิต
9(405)

หน่วยกิต
9(405)
9(405)

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ์ 4 (แบบ 2)

หน่วยกิต
9(405)
9(405)
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13. ข้อมูลค่าลงทะเบียนหลักสูตรของวิทยาลัย
หลักสูตร

วัน

ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร

ปริญญาโท
เสาร์

159,000

อังคาร / พฤหัสบดี

149,000

อาทิตย์

135,000

อังคาร / พฤหัสบดี

119,000

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

เสาร์ - อาทิตย์

150,000

การจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)

อาทิตย์

159,000

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

อาทิตย์

550,000

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

อาทิตย์

550,000

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)

เสาร์

425,000

การจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

อาทิตย์

425,000

หมายเหตุ :
		
		
		

1. วิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่ได้ชำ�ระแก่วิทยาลัยแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
2. การลงทะเบียนให้ชำ�ระก่อนวันเปิดภาคการศึกษา หรือตามที่ฝ่ายวิชาการกำ�หนด
3. ค่าลงทะเบียนที่ระบุไม่รวมค่าการสอบ
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14. แนวทางเพื่อเสริมศักยภาพการเขียนดุษฎีนิพนธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) มีความมุ่งมั่นที่จะผลิต
ดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ...เพื่อให้สามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...รวมทั้งการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในทางการบริหารภาครัฐและเอกชนได้
อย่างกว้างขวางและลุ่มลึก ในระดับนานาชาติ วิทยาลัย จึงคิดค้นและนำ�นวัตกรรมใหม่มาใช้ในกระบวนการศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งวิทยาลัย ได้สรรหานักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีผลงานวิจัยหลากหลาย มีผลงานการสอน
อันโดดเด่น มาทำ�หน้าที่ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิสอบดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษาที่ทำ�งานประจำ�ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหารในภาครัฐหรือเอกชนสามารถเรียนจบตามหลักสูตรได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด

•.Dissertation...Coaching...จั ด ให้ มี ก ารสอนการเขี ย นดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ . ..ให้ คำ � ปรึ ก ษาและแนะนำ � อย่ า ง
ใกล้ชิด..วิทยาลัยจัดให้มีนักวิจัยมืออาชีพช่วยวางแผนและสนับสนุนการทำ�วิจัย..แนะนำ�กระบวนการเรียนที่เป็นระบบ
เตรียมเนื้อหาการเรียนเพื่อให้การเรียนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ..มีการแนะนำ�เตรียมสอบ..ประสานงานกับอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างเป็นระบบ..และการสนับสนุนทั้งทางด้านข้อมูลและเทคนิคการทำ�วิจัย.โดยเป้าหมายคือการเรียนที่ประสบ
ความสำ�เร็จพร้อมด้วยความรู้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด..โดยคณาจารย์ท่ีมีประสบการณ์การวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ..
เชิงปริมาณและมีประสบการณ์การสอนร่วมทั้งมีผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติ..คอยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�การเขียน
ดุษฎีนิพนธ์อย่างใกล้ชิด..เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลพร้อมที่จะสร้างผลงานตีพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ที่เป็น
มาตรฐานสูงในเวลาที่กำ�หนด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
• Academic Advisor การเขียนดุษฎีนิพนธ์เน้นการใช้วิธีแผนที่นำ�ทาง (Roadmap of research)
ซึ่งเป็นวิธี การที่จะทำ�ให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการเขียนดุษฎีนิพนธ์ ครอบคลุมทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและลึกซึ้ง
• Database Center มีระบบฐานข้อมูลภายในประเทศและต่างประเทศ ติดต่อและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำ�วิจัยทางด้านบริหารรัฐกิจ โดยมีนักวิจัยให้คำ�แนะนำ� ลดขั้นตอนหา ข้อมูล การ
จัดการข้อมูล และเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล
• Integrated Case Study กรณีศึกษาทางด้านบริหารรัฐกิจจากโครงการบริการวิชาการ โครงการความร่วม
มือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
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15. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
ผู้อำ�นวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา			
Ph.D. (Interpersonal Communication)
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.นพนภา จุลโลบล				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม			
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.มาลัย กมลสกุลชัย				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน			
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย			
D.B.A. (Finance)
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล				
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์			
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสาธิต				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.ศิริพงษ์ สีใสไพร				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.มรรษภร เชื้อทองฮัว				
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.จุฑามาศ วงศ์กันทรากร			
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.ก้าวไกล วุฒิเสน				
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา			
Ph.D. (Economics)
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร			
Ph.D. (Accounting)
ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์			
Ph.D. (Marketing)
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์				
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์			
Ph.D. (Economics)
ดร.มานะ นิมิตมงคล				
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
ดร.สุรพงษ์ วัชรจิตต์ 				
Ph.D. (Management)
อ.วรมิตร ครุฑโต				
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
อ.อดุลย์ โชตินิสากรณ์				
พบ.ม. (การตลาด)
อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์				
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
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คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ต่อ)
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์			
ดร.มานะ นิมิตมงคล				
ดร.สุรพงษ์ วัชรจิตต์ 				
อ.วรมิตร ครุฑโต				
อ.อดุลย์ โชตินิสากรณ์				
อ.วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์				
อ.พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์				
อ.สิตางศุ์ จุลชาต					
อ.พรชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ				
อ.โชติศักดิ์ อาสภวิริยะ				
							
อ.ปภาณ ธีรบวรรัตน์ 				
อ.ตริณ อินทรโอภาส 				

Ph.D. (Economics)
ปร.ด. (การพัฒนาธรรมาภิบาล)
Ph.D. (Management)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
พบ.ม. (การตลาด)
รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
M.E.
กรรมการผู้จัดการบริษัท จุลสิตศุ์ จำ�กัด
รองเลขาธิการคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน)
M.B.A. (Executive)
M.B.A. (Financial Engineering)
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16. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
ผู้อำ�นวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
		
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร				
Ph.D. (Public Administration)
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง				
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รศ.ปภาวดี มนตรีวัต 				
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว				
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พลเอก ดร.บัณฑิต พิริยาสัยสันติ			
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พันเอก ผศ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ			
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พลเอก ผศ.ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย์		
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นนาค				
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์			
Ph.D. (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำ�ยอง 				
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
ผศ.ดร.สุเชาวน์ มีหนองหว้า			
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ฟ้าใส สามารถ				
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง			
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ณัชพล นิลนพคุณ
		
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)		
ดร.ฤทธิชาติ อินโสม				
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำ�ราญ 				
Ph.D. (สังคมวิทยาการเมือง)
ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 			
Ph.D. (การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร)
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช				
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
ดร.รัชฎา จิวาลัย 				
Ph.D. (Political Science)
ดร.พรชัย ฐีระเวช				
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์				
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์)
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17. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
อาจารย์ประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี					
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาและผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง)
รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์				
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ				
คอ.ด (การบริหารอาชีวศึกษา)
รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน					
Ed.D. (Educational Administration)
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง				
ค.ด. (อุดมศึกษา)
ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ					
ศ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)
ผศ.ดร.จำ�รัส แจ่มจันทร์					
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร 				
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.รักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธี				
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ดร.ทนง ทองภูเบศร์ 					
Ph.D. (Educational Research Methodology)
ดร.ประทีป มากมิตร					
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.อุษา งามมีศรี						
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ�)
ดร.สมใจ สืบเสาะ					
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร					
ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม					
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์					
กจ.ด. (การจัดการศึกษา)
ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์					
ปร.ด (การบริหารการศึกษา)
ดร.พงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร				
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.พัชรินทร์ ศิริสุข					
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม					
Ph.D. (Education)
ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย					
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย				
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ					
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.สุทธิพจน์ จิรถิรพรสิทธิ์ 				
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ดร.สายหยุด จำ�ปาทอง					
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์					
ศ.(เกียรติคุณ) ดร. อนันต์ รัศมี				
ศ.ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข					
รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชต					
รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง					
รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์					
รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์					
รศ.ดร. ประไพ จันทราสกุล				
รศ.ดร.ชวนชม ชินะตังกูร					
รศ.ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค					
รศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ					
รศ.ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล				
รศ.ดร.โกสุม สายใจ
รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์				
ผศ.ดร.เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล				
ดร.อำ�นาจ บัวศิร						
ิ
ดร.อนันต์ เตียวต๋อย					
ดร.วิริยะ ฤชัยพาณิชย์					
ดร.นลินี สุตเศวต						
ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน					
ดร.วิทยา ศรีชมภู						
อ.ชัยอนันต์ แก่นดี

หนังสือแนะนำ�หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

49

18. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M)
(นวัตกรรมการจัดการ)
ผู้อำ�นวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำ�ยอง					
รป.ด (นโยบายสาธารณะ)
อาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำ�ยอง					
รป.ด (นโยบายสาธารณะ)
ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์				
Ph.D. (History)
รศ.ทัศนีย์ สิงห์เจริญ					
ศษ.ม. (การบริหารเพื่อการพัฒนา ฯ)
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ					
ปร.ด. (การบริหารจัดการ การพัฒนาระหว่างประเทศ)
ดร.นำ�พล ม่วงอวยพร					
Ph.D. (Social Science)
ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล					
Ph.D. (Economics)
ดร.มรรษพร เชื้อทองฮัว					
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.อธิธัช สิรวริศรา					
Ph.D (Economics)
ดร.ไกร บุญบันดาล					
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนา)
ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์					
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน					
ปร.ด. (การจัดการภาวะผู้นำ�เชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ)
ดร.สุนันทา เสถียรมาศ					
ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)
คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
ศ.ดร.สุเทพ เชาวลิต					
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำ�ราญ					
Ph.D. (สังคมวิทยาการเมือง)
ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล					
M.B.A. (บริหารธุรกิจ)
รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์					
D.B.A. (Management)
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด					
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.บุญเกียรติ วิสิทธิกาศ					
D.B.A. (Business Administration)
ดร.ประพัน ไพรอังกูร					
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พลอากาศตรี ดร.ทิพชัย ทิพยุทธ์				
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ชาญ ธาระวาส					
Ph.D. (Finance)
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์					
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร					
ปร.ด. (การจัดการ)
ดร.รัชฎา จิวาลัย					
Ph.D. (Political Science)
ดร.พรชัย ฐีระเวช					
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)
อาจารย์วรมิตร ครุฑโต					
ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์				
M.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
อาจารย์ธงรบ ด่านอำ�ไพ					
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
อาจารย์ปภาณ ธีรบวรรัตน์				
บธ.ม. (การเงิน)
อาจารย์ตริณญ์ อินทรโอภาส				
M.A. (เศรษฐศาสตร์), M.B.A. (วิศวกรรมการเงิน)
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19. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
ผู้อํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา
			
Ph.D. (Interpersonal Communication)
อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา				
Ph.D. (Interpersonal Communication)
ดร.สร้อยบุปผา สาตร์มูล 					
Ph.D. (Economics)
ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย 				
D.B.A (Finance)
ดร.สิทธิพร อินทุวงศ์ 					
Ph.D. (Economics)
ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ 				
D.B.A. (Business Administration)
คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา					
Ph.D. (Economics)
รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร				
Ph.D. (Accounting)
ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ				
Ph.D. (Management Studies)
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์				
Ph.D. (Economics)
ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์					
Ph.D. (Interpersonal Communication)
ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์					
Ph.D. (Economics)
ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ					
Ph.D. (Business Admin-Managemet)
ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช					
D.B.A (Operational Research)
ดร.กุลกัลยา พระยาราช					
Ph.D. (Economics)
ดร.มณเฑียร สติมานนท์					
Ph.D. (Economics)
ดร.พาสน์ ทีฑทรัพย์					
D.B.A. (Business Admin-Management)
ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน					
D.B.A. (Finance)
ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร 					
Ph.D. (Finance)
ดร.ชลลดา สัจจานิตย์ 					
Ph.D.(Marketing)
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20. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)
ผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง					
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
อาจารย์ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศ.ดร.อรุณ รักธรรม					
Ph.D. (Public Administration)
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร					
Ph.D. (Public Administration)
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รศ.ดร.สมพร เฟื่องจันทร์					
Ph.D. (Policy Analysis)
รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว				
Ph.D. (Development Administration)
คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำ�ราญ 					
Ph.D. (Sociology of South East Asia)
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง					
Ph.D. (Leadership and Human Behavior 		
						
with Specialization in Urban Development)
ศ.ดร.ธีรภัทธ์ เสรีรังสรรค์					
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ				
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี					
Ph.D. (การส่งเสริม-การเกษตร และ
								
เศรษฐศาสตร์เกษตร)
ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต				
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา)
ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี 				
Ph.D. (การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตร)
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล 				
Ph.D. (Political Science)
รศ.ดร.ปรีชา หงส์ไกรเลิศ 				
Ph.D. (Political Science)
รศ.ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
			
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
รศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช 				
ร.ด. (รัฐศาสตร์)
รศ.ดร.ดำ�รงศักดิ์ จันโททัย				
สส.ด. (การบริหารสังคม)
รศ.ดร.บรรพต วิรุณราช					
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง					
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญาธิการ				
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.รัชฎา จิวาลัย						
Ph.D. (Political Science)
ดร.วิทยา เจียรพันธุ์					
ปร.ด. (พัฒนบูรณาการศาสตร์)
ดร.พรชัย ฐีระเวช					
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)

52

หนังสือแนะนำ�หลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

21. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)
(สาขานวัตกรรมการบริหารการศึกษา)

อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รศ.ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี					
ศษ.ด. (การบริหารการศึกษาและผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง)
รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์				
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ				
คอ.ด (การบริหารอาชีวศึกษา)
รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน					
Ed.D. (Educational Administration)
ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง				
ค.ด. (อุดมศึกษา)
ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ					
ศ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)
ผศ.ดร.จำ�รัส แจ่มจันทร์					
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร 				
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.รักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธี				
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ดร.ทนง ทองภูเบศร์ 					
Ph.D. (Educational Research Methodology)
ดร.ประทีป มากมิตร					
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.อุษา งามมีศรี						
ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ�)
ดร.สมใจ สืบเสาะ					
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร					
ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม					
ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์					
กจ.ด. (การจัดการศึกษา)
ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์					
ปร.ด (การบริหารการศึกษา)
ดร.พงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร				
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.พัชรินทร์ ศิริสุข					
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ดร.ชินวงศ์ ศรีงาม					
Ph.D. (Education)
ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย					
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย				
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ					
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ดร.สุทธิพจน์ จิรถิรพรสิทธิ์ 				
ปร.ด. (บริหารการศึกษา)
คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ศ.ดร.สายหยุด จำ�ปาทอง					
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์					
ศ.(เกียรติคุณ) ดร. อนันต์ รัศมี				
ศ.ดร.ปรัชญานันท์ นิลสุข					
รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชต					
รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง					
รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์					
รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์					
รศ.ดร. ประไพ จันทราสกุล				
รศ.ดร.ชวนชม ชินะตังกูร					
รศ.ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค					
รศ.ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ					
รศ.ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล				
รศ.ดร.โกสุม สายใจ
รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์				
ผศ.ดร.เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐกุล				
ดร.อำ�นาจ บัวศิร						
ิ
ดร.อนันต์ เตียวต๋อย					
ดร.วิริยะ ฤชัยพาณิชย์					
ดร.นลินี สุตเศวต						
ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน					
ดร.วิทยา ศรีชมภู						
อ.ชัยอนันต์ แก่นดี
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22. อาจารย์ประจำ�หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)
(นวัตกรรมการจัดการ)

				
อาจารย์ประจําหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ 				
Ph.D. (History)
ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำ�ยอง 					
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ 				
Ph.D. (Communication)
ผศ.ดร.พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒิ				
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม				
ปร.ด. (การจัดการภาวะผู้นำ�เชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ)
ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร					
Ph.D. (Economics)
ผศ.ดร.สุเชาวน์ มีหนองหว้า				
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน					
ปร.ด. (การจัดการภาวะผู้นำ�เชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ)
ดร.อำ�นวย บุญรัตนไมตรี					
ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์					
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.อธิธัช สิรวริศรา					
Ph.D. (Economics)
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ					
Ph.D. (International Development)
ดร.ภคมน โภคะธีรกุล					
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ดร.สุนันทา เสถียรมาศ					
ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)
คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต
ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำ�ราญ				
Ph.D. (Political Sociology)
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง				
Ph.D. (Leadership and Human)
ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี				
Ph.D. (Agricultural Economics)
ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต			
พบ.ด (การบริหารการพัฒนา)
รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ			
D.B.A. (บริหารธุรกิจ)
รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์ 			
Ph.D. (Chemical Engineering)
รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์				
D.B.A. (Management)
รศ.ดร.ลักษมี งามมีศรี 				
Ph.D. (บริหารธุรกิจ)
ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์ ไสยสมบัติ			
Ph.D. (การบริหารการพัฒนา หลักสูตรนานาชาติ)
ผศ.ดร.วนิดา วดีเจริญ				
Ph.D. ( Business Management )
ผศ.ดร.สมคิด ดวงจักร์				
D.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด				
Ph.D. (บริหารธุรกิจ)
พล.ท.ดร.กฤตภาส คงคาพิสุทธ์			
วศ.ด. (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ)
พลอากาศตรี ดร.ทิพชัย ทิพยุทธ์ 			
D.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.วิทยา เจียรพันธ์				
Ph.D. (พัฒนบูรณาการศาสตร์)
ดร.ชาญ ธาระวาส				
Ph.D. (การเงิน)
ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์				
D.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.ประพัน ไพรอังกูร				
D.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ดร.จิรพันธ์ สกุณา				
Ph.D. (การบริหารกลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ)
ดร.ชวลิต โรจนประภายนต์ 			
Ph.D. (Social Sciences)
ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร				
Ph.D. (Marketing Management)
ดร.พรชัย ฐีระเวช				
กจ.ด. (การจัดการภาครัฐ)
ดร.รัชฎา จิวาลัย				
Ph.D. (Political Science)
ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต				
Ed.D. (Administration and Supervision)
อาจารย์กฤษณ์ อิ่มแสง				
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อาจารยอดุลย์ โชตินิสากรณ์			
M.B.A. (Master of Global Business Administration)
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23. อาจารย์ประจำ�วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร					
ศ.ดร.อรุณ รักธรรม					
รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง					
ผศ.ดร.พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ				
ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์				
								
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา				
ผศ.ดร.ชมพูนุช หุ่นนาค					
ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำ�ยอง					
ผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์				
ผศ.ดร.รัชยา ภักดีจิตต์			
		
ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร 				
ผศ.ดร.วรรณรี ปานศิริ 					
ดร.อำ�นวย บุญรัตนไมตรี					
ดร.อธิธัช สิรวริศรา					
ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง				
ดร.สุภาพร เพ่งพิศ					
ดร.นำ�พล ม่วงอวยพร 			
ดร.ชัชวาล แสงทองล้วน					
								

ดร.จุฑามาศ วงศ์กันทรากร				
ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ					
ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์					
ดร.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์					
ดร.ทนง ทองภูเบศร์ 					
อ.รัชกฤช คล่องพยาบาล					

Ph.D.(Public Administration) 		
Ph.D. (Public Administration)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
Ph.D. (Interpersonal/Intercultural
Communication)
Ph.D. (Interpersonal Communication)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (นโยบายสาธารณะ)
Ph.D. (History)
Ph.D. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
ศ.ด. (การวิจัยและประเมินทางการศึกษา)
ปร.ด. (รัฐศาสตร์)
Ph.D. (Economics)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
บธ.ด. (บริหารธุรกิจ)
Ph.D. (Social sciences)
ปร.ด. (การจัดการภาวะผู้นำ�ยุทธศาสตร์
ความเป็นเลิศ)

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
Ph.D. (International Development)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
Ph.D. (Educational Research Methodology)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
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24. คุณสมบัติผู้สมัคร
เข้าศึกษาหลักสูตร
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คุณสมบัติ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
4. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
8. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)

สำ�เร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

สำ�เร็จการศึกษาไม่ตำ�่ กว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า

25. ขั้นตอนการสมัคร
24.1 ผู้สมัครหลักสูตร พื้นที่ศาลายา
รายละเอียดการสมัครดังนี้
		
(1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
		
(2) ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-6067, 092-442-8000
		
(3) สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://www.rcim.in.th, http://rcim.rmutr.ac.th
		
หรือ rcim@rmutr.ac.th
		
(4) การชำ�ระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย
สาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม) เลขที่ บัญชี 459-0-27094-3 และส่งสำ�เนาใบโอนเงินไปพร้อม
กับหลักฐานการสมัคร
24.2 ผู้สมัครหลักสูตร พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
รายละเอียดการสมัครดังนี้
		
(1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 6 มทร.รัตนโกสินทร์
		
วิทยาเขตพื้นที่วังไกลกังวล..
		
ถนนเพชรเกษม (ก.ม. 242) ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
		
(2) ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 092-442-7000 ,080-254-5256
		
(3) สมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://www.rcim.in.th, http://rcim.rmutr.ac.th
		
หรือ rcim@rmutr.ac.th
		
(4) การชำ�ระเงินค่าสมัคร โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุงไทย
สาขาศาลายา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
(กองทุนวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรม) เลขที่ บัญชี 459-0-27094-3 และส่งสำ�เนาใบโอนเงินไปพร้อม
กับหลักฐานการสมัคร
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26. หลักฐานการสมัคร
เอกสารหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
		
1. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป
		
2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวอื่นๆ ซึ่งออกโดยราชการ จำ�นวน 1 ฉบับ
		
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำ�นวน 1 ฉบับ
		
4. สำ�เนาใบปริญญาบัตร และใบรับรองผลการศึกษา (ทรานสคริป)
		
5. สำ�เนาผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
		
6. สำ�เนาหลักฐานการชำ�ระเงินค่าสมัคร

27. ค่าสมัครเข้าศึกษา

		
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)				
500 บาท
		
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)				
500 บาท
		
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)				
500 บาท
		
4. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.)					
500 บาท
		
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)				
1,000 บาท
		
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)			
1,000 บาท
		
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)					
1,000 บาท
		
8. หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)					
1,000 บาท
		*วิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าบำ�รุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ได้ชำ�ระแก่วิทยาลัยแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

28. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา
ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร
กำ�หนดการ
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
เปิดรับสมัคร
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน
กรกฎาคม – พฤศจิกายน
เปิดภาคเรียน
กรกฎาคม – ตุลาคม
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ภาคฤดูร้อน
มีนาคม - มิถุนายน

29. ติดต่อ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
		
พื้นที่ศาลายา
		
โทรศัพท์ 0-2441-6067, 092-442-8000
		
พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล
		
โทรศัพท์ 092-442-7000, 080-254-5256
เว็บไซต์ https://www.rcim.in.th, http://rcim.rmutr.ac.th Facebook :: rcim.rmutr
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แผนที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา)

แผนที่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล)
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