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1. ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 เมื่อวันที่.27..กุมภ�พันธ์..2518่ี่่ี..วิทย�ลัยเทคโนโลยีและอ�ชีวศึกษ�่ี่่ี..ถือกำ�เนิดขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติ 

วิทย�ลัยเทคโนโลยีและอ�ชีวศึกษ� พุทธศักร�ช 2518 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอ�ชีวศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี จัดก�ร

ศึกษ�ท�งด้�นอ�ชีพทั้งระดับต่ำ�กว่�ปริญญ�ตรี..ระดับปริญญ�ตรี..ประก�ศนียบัตรชั้นสูง..และทำ�ก�รวิจัยส่งเสริมก�ร

ศึกษ�ท�งด้�นวิช�ชีพและให้บริก�รท�งวิช�ก�รแก่สังคม 

 ต่อม�วิทย�ลัยเทคโนโลยีและอ�ชีวศึกษ�..ได้พัฒน�ระบบก�รเรียนก�รสอน..มีคว�มพร้อมในก�รจัดก�รศึกษ�

ม�กขึ้น..จนกระทั่งในปี..พ.ศ.2531..พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช..มหิตล�ธิเบศรร�ม�ธิบดี..จักรี

นฤบดินทร..สย�มินทร�ธิร�ช..บรมน�ถบพิตร..(รัชก�ลที.่9).พระร�ชท�นชื่อใหม่ว่� “สถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคล” ซึ่ง

หม�ยคว�มว่� สถ�บันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระร�ช� ในวันที่ 15 กันย�ยน พุทธศักร�ช 2531

 สืบเนื่องจ�กแนวท�งก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ต�มพระร�ชบัญญัติก�รศึกษ�แห่งช�ติ..พ.ศ.2542..ที่มุ่งเน้นก�ร 

กระจ�ยอำ�น�จก�รบริห�รจัดก�รสู่สถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�..เพ่ือให้สถ�นศึกษ�ของรัฐดำ�เนินก�รโดยอิสระและมี

คว�มคล่องตัวในก�รบริห�รจัดก�รภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของสภ�สถ�นศึกษ�..ดังนั้นสถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคลจึงได้

ปรับปรุงแก้ไขพระร�ชบัญญัติฉบับเดิม..และยกร่�งเป็นพระร�ชบัญญัติมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล..โดยมีก�รรวม

วิทย�เขตต่�งๆ..ของวิทย�ลัยเทคโนโลยีและอ�ชีวศึกษ�ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกัน..จัดตั้งเป็นมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล 

จำ�นวน 9 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ 9 มห�วิทย�ลัย เป็นมห�วิทย�ลัยที่ส�ม�รถจัดก�รศึกษ�วิช�ก�ร และวิช�ชีพชั้นสูง 

ในระดับปริญญ�ตรี โท และ เอก ซึ่งมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลทั้ง 9 แห่งอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

 ก�รก้�วสู่มห�วิทย�ลัย..จ�กพระร�ชบัญญัติของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล..พ.ศ.2548..ซึ่ง..

พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช..มหิตล�ธิเบศรร�ม�ธิบดี..จักรีนฤบดินทร..สย�มินทร�ธิร�ช..

บรมน�ถบพิตร..(รัชก�ลที่.9).ได้ทรงลงพระปรม�ภิไธย..เมื่อวันที่ี่..8..มกร�คม..พ.ศ.2548..และได้ประก�ศใน 

ร�ชกิจจ�นุเบกษ�..เมื่อวันที่..18..มกร�คม..พ.ศ.2548..พระร�ชบัญญัติดังกล่�วมีผลบังคับใช้ต้ังแตวันที่..19..มกร�คม  

พ.ศ.2548..มีผลให้สถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคล..ต�มพระร�ชบัญญัติสถ�บันเทคโนโลยีร�ชมงคล..พ.ศ.2518..ปรับเปลี่ยน

เป็นมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล 9 แห่ง คือ

 1. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี

 2. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลกรุงเทพ 

 3. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลตะวันออก 

 4. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลพระนคร 

 5. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์

 6. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

 7. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย

 8. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลสุวรรณภูมิ  

 9. มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลอีส�น 
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 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์เป็น 1 ใน 9 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลที่จัดตั้งขึ้น เป็น

มห�วิทย�ลัยที่ประกอบไปด้วย 4 วิทย�เขต ดังนี้

 1...มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์..พื้นที่ศ�ล�ย�..ซ่ึงเป็นท่ีต้ังสำ�นักง�นอธิก�รบดี..ตั้งอยู่ที่      

              ตำ�บลศ�ล�ย� อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 2 . .มห�วิทย�ลัย เทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ . พ้ืน ท่ีบพิตรพิมุข จักรวรรดิ . . เขตสัมพันธวงศ์      

              กรุงเทพมห�นคร 

 3...วิทย�ลัยเพ�ะช่�ง ตั้งอยู่ที่เขตพระนคร กรุงเทพมห�นคร 

 4..มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์.พื้นที่วิทย�เขตวังไกลกังวล..ตั้งอยู่ที่..อำ�เภอหัวหิน.. 

              จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะและวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 1.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร

   1) หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (บธ.ม.)

  2) หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (รป.ม.)

  3) หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ศษ.ม)

  4) หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (กจ.ม.)

  5) หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)     

       6) หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

  7) หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�

  8) หลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร

 2. วิทย�ลัยพลังง�นและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จัดก�รสอนระดับปริญญ�โท  

     และปริญญ�เอกวิศวกรรมพลังง�น

 3. วิทย�ลัยเพ�ะช่�ง

 4. วิทย�ลัยผู้ประกอบก�รสร้�งสรรค์น�น�ช�ติ

 5. คณะบริห�รธุรกิจ จัดก�รสอนระดับปริญญ�ตรี

 6. คณะวิศวกรรมศ�สตร์ จัดก�รสอนระดับปริญญ�ตรี 

 7. คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รออกแบบ จัดก�รสอนระดับปริญญ�ตรี

 8. คณะอุตส�หกรรมและเทคโนโลยี จัดก�รสอนระดับปริญญ�ตรี

 9. คณะอุตส�หกรรมก�รโรงแรมและก�รท่องเที่ยว จัดก�รสอนระดับปริญญ�ตรี

 10. คณะศิลปศ�สตร์ จัดก�รสอนระดับปริญญ�ตรี 

 11. คณะวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี จัดก�รสอนระดับปริญญ�ตรี 

 วทิย�ลยันวตักรรมก�รจดัก�ร..กอ่ตัง้ข้ึนต�มมตสิภ�มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยรี�ชมงคลรตันโกสนิทร ์   ครัง้ที ่๘/๒๕๕๒  

เมื่อวันที่..27.กรกฎ�คม..2552.เป็นหน่วยง�นภ�ยในมีฐ�นะเทียบเท่�คณะมีชื่อว่�..“วิทย�ลัยบัณฑิตนวัตกรรมก�ร

จัดก�รร�ชมงคลรัตนโกสินทร์..(Rajamangala..Rattanakosin..College..of..Innovative..Management..(R-CIM)”  

ต่อม�เมื่อวันที่..29..เมษ�ยน..2554..ได้มีก�รแก้ไขชื่อเป็น..“วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร..(College..of..Innovation  

Management)” โดยวัตถุประสงค์ในก�รจัดตั้งเพื่อเป็นผู้นำ�ในก�รจัดก�รศึกษ�ระดับปริญญ�โท และปริญญ�เอกควบคู่

กับก�รส่งเสริมง�นวิจัยและพัฒน� ก�รให้บริก�รวิช�ก�รและองค์คว�มรู้แก่สังคมประกอบก�รและชุมชน สมดังปณิธ�น

ของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ต้องก�รให้เป็นมห�วิทย�ลัยชั้นนำ�แห่งสังคมก�รประกอบก�ร   
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 วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร..มีก�รบริห�รจัดก�รเป็นอิสระเพื่อคว�มรวดเร็วและคล่องตัว..แต่อยู่ภ�ยใต้ 

ก�รกำ�กับดูแลของมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์์..วิทย�ลัยให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

ที่มุ่งเน้นคว�มเป็นเลิศด้�นวิช�ก�ร ก�รบริก�รวิช�ก�ร รวมทั้งก�รสร้�งเครือข่�ยท�งธุรกิจ อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ระบบ

เศรษฐกิจได้อย่�งแท้จริงและยั่งยืน

วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร มีวัตถุประสงค์ในก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒน�คุณภ�พนักศึกษ�ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมก�รประกอบก�ร

 2. เพื่อผลิตง�นวิจัยและพัฒน�ที่ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดองค์คว�มรู้และสร้�งมูลค่�ได้

 3. เพื่อให้บริก�รวิช�ก�รและองค์คว�มรู้แก่สังคมประกอบก�รและชุมชน

 4. เพื่อส่งเสริมก�รอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

โดยมีหลักสูตรที่ได้ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนก�รสอน คือ

 1. ระดับปริญญ�เอก

  -  หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) 

  -  หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

  -  หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�

  -  หลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (D.M.) ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร

 2. ระดับปริญญ�โท

  -  หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (M.B.A.)

  -  หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (M.P.A.)

  -  หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (M.Ed.)

  -  หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (M.M.)

 หลักสูตรของวิทย�ลัยมุ่งเน้นก�รผลิตมห�บัณฑิต..และดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภ�พ..มีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์  

เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ใหม่ผ่�นกระบวนก�รวิเคร�ะห์..สังเคร�ะห์..และประยุกต์ใช้คว�มรู้ในเชิงก�รบริห�รตลอดจนก�ร

วิจัยชั้นสูง..รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรย�บรรณในวิช�ชีพ..ส�ม�รถตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร

บุคล�กรที่มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รทั้งภ�ครัฐและเอกชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ประเทศอย่�งยั่งยืน

 ก�รบริห�รง�นของวิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�รได้พัฒน�และก้�วหน้�ไปเป็นลำ�ดับ..ท้ังนี้เกิดจ�กก�รมี..ส่วน

ร่วมของผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กรและนักศึกษ�ของวิทย�ลัย ทำ�ให้ก�รบริห�รง�นของวิทย�ลัยเป็นไปต�มยุทธศ�สตร์

และแผนง�นของวิทย�ลัยที่สอดคล้องกับยุทธศ�สตร์และแผนพัฒน�มห�วิทย�ลัย
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ปณิธาน (Determination)

 เป็นวิทย�ลัยแห่งนวัตกรรมก�รจัดก�รเพื่อสร้�งสรรค์ก�รศึกษ�และสังคมก�รประกอบก�รสู่ม�ตรฐ�นส�กล

วิสัยทัศน์ (Vision)

 เป็นวิทย�ลัยชั้นนำ�ด้�นนวัตกรรมก�รจัดก�รเชิงสร้�งสรรค์ เพื่อสร้�งก�รศึกษ�และสังคมก�รประกอบก�ร

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดก�รศึกษ�ด้�นนวัตกรรมก�รจัดก�ร และเทคโนโลยีอย่�งมีคุณธรรม เพ่ือเข้�สู่สังคมก�รประกอบก�รอย่�งย่ังยืน

 2..สร้�งผลง�นวิจัย..องค์คว�มรู้..และง�นสร้�งสรรค์ด้�นนวัตกรรมก�รจัดก�ร..ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  

              สังคม ประเทศช�ติ และน�น�ช�ติ

 3. ให้บริก�รวิช�ก�รแก่ชุมชน สังคม หน่วยง�นภ�ครัฐและภ�คเอกชนด้วยแนวคิดเชิงสร้�งสรรค์

 4. บูรณ�ก�รนวัตกรรมก�รจัดก�รและเทคโนโลยีเพื่อทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 5. บริห�รจัดก�รองค์กรด้วยธรรม�ภิบ�ลเพื่อคว�มเป็นองค์กรคุณภ�พ

 6. ขับเคลื่อนสู่ก�รเป็นวิทย�ลัยระดับส�กล

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issue)

 1. ก�รบูรณ�ก�รนวัตกรรมก�รจัดก�รเพื่อสนับสนุนสังคมดิจิทัล

 2. ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมก�รจัดก�รสำ�หรับสังคมก�รประกอบก�ร

 3. เสริมสร้�งอัตลักษณ์และภ�พลักษณ์ของวิทย�ลัยด้�นก�รเป็นผู้นำ�นวัตกรรมก�รจัดก�ร

ค่านิยม (Value)

 1. ก�รจัดก�รนวัตกรรม (Innovation Management)

 2. รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

 1. มุ่งมั่นสู่ก�รเป็นองค์กรแห่งก�รเรียนรู้

  2. มุ่งรับใช้สังคมผู้ประกอบก�ร
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2. มุมมองของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 ปัจจุบันก�รศึกษ�สมัยใหม่ได้มีก�รพัฒน�ศ�สตร์คว�มรู้ให้มีคว�มหล�กหล�ยเพ่ือรองรับกับสภ�พเศรษฐกิจ...

สังคม..ก�รเมือง..และวัฒนธรรมท่ีมีคว�มผันผวนอยู่ตลอดเวล�..ดังนั้นก�รดึงศักยภ�พของบุคคลออกม�ใช้ประโยชน์ให้

ม�กที่สุด..เป็นเสมือนก�รตอบสนองต่อคว�มเป็นพลวัตรท�งสังคมได้เป็นอย่�งดีี...ก�รเปลี่ยนแปลงในทุกระดับจำ�เป็น

ต้องอ�ศัยทั้งเชิงรับและเชิงรุกอย่�งสอดคล้องกับปร�กฏก�รณ์ที่รุมเร้�...เป็นผลให้นักบริห�รจัดก�รต้องใช้แนวคว�มรู้

ท�งด้�นทฤษฎีผสมผส�นกับประสบก�รณ์อย่�งเต็มศักยภ�พ...โดยเสริมสร้�งองค์คว�มรู้จ�กฐ�นคติที่มีคว�มสอดคล้อง

กับสถ�นก�รณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน...ส่วนของทฤษฎีและแนวท�งปฏิบัติให้ส�ม�รถเสริมสร้�งศักยภ�พของผู้ศึกษ�ก�ร

สร้�งสรรค์องค์คว�มรู้ใหม่ โดยผ่�นก�รคิด วิเคร�ะห์  สังเคร�ะห์และประยุกต์ใช้ให้เหม�ะสมกับก�รพัฒน�ง�น 

 

 ฉะนั้นจึงจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่นักบริห�รจัดก�รควร. .ได้รับก�รปรับกระบวนก�รคิดให้เข้�ถึงศ�สตร์ท�ง 

ก�รบริห�รท่ีครบกระบวนก�ร..หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต..(M.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต.

(M.P.A.)..หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต..(M.Ed.)..หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต.(M.M.).หลักสูตรบริห�ร 

ธุรกิจดุษฎีบัณฑิต..(D.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต..(D.P.A.).หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต.(Ph.D.). 

ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�.และหลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต..(D.M.)..ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร.

จึงสร้�งนวัตกรรมก�รผสมผส�นก�รบริห�รภ�ครัฐและภ�คเอกชน.และยังเป็นก�รผลิตมห�บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีมี

คุณภ�พและคุณธรรมตอบสนองต่อก�รเปลี่ยนแปลงและก�รพัฒน�ประเทศที่จะมีม�กขึ้นในอน�คต

 

 วิทย�ลัยวัตกรรมก�รจัดก�รมุ่งเน้นที่จะผลิตมห�บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภ�พเปิดรับก�รแสวงห�คว�ม

รู้ใหม่ด้วยวิธีก�รศึกษ�ค้นคว้�และวิจัย..รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้�นบริห�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชนสมัยใหม่..เพื่อเข้�สู่

สังคมก�รประกอบก�รและสนองต่อคว�มต้องก�รระดับช�ติและน�น�ช�ติ สมดังวิสัยทัศน์ของวิทย�ลัยที่ว่� 

      “เป็นผู้นำาในการจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความหลากหลายสนองต่อความต้องการระดับชาติและนานาชาติ”

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

 วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร...มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร.์.(RCIM)..มีคว�มมุ่งมั่นท่ีจะผลิต

มห�บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีคว�มรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ...เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ครัฐและภ�คเอกชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ...รวมทั้งก�รแสวงห�และพัฒน�องค์คว�มรู้ในท�งก�รบริห�รทั้ง

ภ�ครัฐและภ�คเอกชนได้อย่�งกว้�งขว�งและลุ่มลึกในระดับน�น�ช�ติ..วิทย�ลัย..จึงคิดค้นและนำ�นวัตกรรมใหม่ม�ใช้ใน

กระบวนก�รศึกษ�ระดับมห�บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต..ซึ่งวิทย�ลัยได้สรรห�นักวิช�ก�รที่เป็นท่ียอมรับในวงวิช�ก�รมีผล

ง�นวิจัยหล�กหล�ย..มีผลง�นก�รสอนอันโดดเด่นม�ทำ�หน้�ท่ีอ�จ�รย์ผู้สอน..อ�จ�รย์ท่ีปรึกษ�..และผู้ทรงคุณวุฒิสอบ

วิทย�นิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์...เพื่อให้นักศึกษ�ที่ทำ�ง�นประจำ�ไม่ว่�จะเป็นผู้บริห�รในภ�ครัฐหรือเอกชนส�ม�รถสำ�เร็จ

ก�รศึกษ�ต�มหลักสูตรได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด 
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รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 
ที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 
....   ..หลักสูตร D.B.A. มุ่งมั่นสร้�งบัณฑิตที่มีคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
ก�รทำ�วิจัย โดยมีกระบวนก�รและเครื่องมือจ�กทีมคณ�จ�รย์จ�กหล�กหล�ยส�ข� 
พร้อมทั้งเครือข่�ยท�งวิช�ก�รทั้งใน และต่�งประเทศซึ่งรองรับก�รแสดงศักยภ�พ 
ของนักศึกษ�อย่�งเต็มที่ พิสูจน์ได้จ�กผลง�นของนักศึกษ�รุ่นที่ 1   

    นายรพี ม่วงนนท์ 

    ผู้อำานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

    

     ก�รจั ดก�รศึ กษ�ส มัยใหม่ . . ไม่ ง่ �ยอย่ � ง ท่ี คิด . . โดย เฉพ�ะอย่ � งยิ่ ง 

    ก�รจัดก�รศึกษ�ในระดับบัณฑิตศึกษ� . .จะทำ�อย่�งไรให้วิทย�ลัยนวัตกรรม 

    ก�รจัดก�ร..(RCIM)..เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ที่ทรงคุณค่�..มีคว�มแตกต่�งทั้งด้�น วิช�ก�ร 

    และวัฒนธรรมที่ผู้เรียนสัมผัสได้และภ�ยใต้แนวคิดนี.้.ร�กฐ�นของ..RCIM..เน้นวิช�ก�ร 

    ท่ีตอบโจทย์คว�มต้องก�รจริงของสังคมและผู้เรียนส�ม�รถนำ�วิช�ก�รที่ได้รับไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ได้ในทันทีควบคู่ไปกับก�รสร้�งวัฒนธรรมใหม่ในวงก�รศึกษ�ที่จะทำ�ให้ทั้งผู้เรียนและอ�จ�รย์ผู้สอนได้มี

โอก�สเรียนรู้และประสบคว�มสำ�เร็จไปพร้อมๆกัน..มิใช่ระบบก�รศึกษ�ที่มีอ�จ�รย์เป็นศูนย์กล�งอีกต่อไป       

    รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

         ก�รศึกษ�ระดับปริญญ�เอกเป็นก�รศึกษ�ที่สำ�คัญยิ่งต่อก�รพัฒน�ประเทศ 
    โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศไทยที่ยังข�ดบุคล�กรในระดับบัณฑิตศึกษ�อีกเป็น 
     จำ�นวนม�ก. .ดังนั้นมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์. .จึงได้้จัด 
    ตั้งวิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร..ขึ้นเมื่อพ.ศ...2552..โดยมีภ�ระกิจในก�รผลิต   
     บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษ�..ซ่ึงในปัจจุบันวิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร..มีก�รจัด 
     ก�รเรียนก�รสอนในระดับปริญญ�โท..4..หลักสูตร..ได้แก่.หลักสูตรบริห�รธุรกิจ 
มห�บัณฑิต..(M.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต..(M.P.A.)..หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต..(M.Ed.) 
หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (M.M.) และจัดก�รเรียนก�รสอบในระดับปริญญ�เอก 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต..(D.B.A.)..หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต..(D.P.A.)..หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต
(Ph.D.)..ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�..และหลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต..(D.M.)..ในก�รดำ�เนินง�น 
ก�รเรียนก�รสอนผู้บริห�รทุกระดับของมห�วิทย�ลัยและวิทย�ลัยได้มีก�รกำ�กับดูแล.และอำ�นวยคว�มสะดวก 
ให้กับนักศึกษ�อย่�งใกล้ชิดในทุก ๆ ด้�นเพื่อให้เกิดคุณภ�พท�งก�รศึกษ�เป็นไปต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นที่กำ�หนดและทำ�ให้
นักศึกษ�ได้รับคว�มรู้ต�มวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

3. เปิดใจผู้บริหาร
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...... วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร..มีคว�มมุ ่งมั่นท่ีจะผลิตมห�บัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตด้�นรัฐประศ�สนศ�สตร.์.ด้�นบริห�รธุรกิจ..ด้�นก�รจัดก�ร..และด้�นก�รบริห�ร

ก�รศึกษ�..โดยนำ�วิธีก�รบริห�รจัดก�ร..และแนวคิดใหม่ม�ใช้ในก�รจัดก�รศึกษ�..ผสม
ผส�นกับคว�มเชี่ยวช�ญและคว�มเป็นมืออ�ชีพของคณ�อ�จ�รย์..จึงมีคว�มเชื่อมั่นว่�ทีม
ง�นของวิทย�ลัยจะส�ม�รถจัดก�รศึกษ�ในระดับบัณฑิตศึกษ�ให้เกิดผลดีต่อสังคม 
และบัณฑิตทุกท่�น

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยนวัตกรรม
ผู้อำานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ดร.อธิธัช  สิรวริศรา
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน

 วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร (RCIM)  มีคว�มมุ่งมั่นในก�รผลิตมห�บัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตที่มีคว�มรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษ�ส�ม�รถนำ�คว�มรู้

ไปประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ..โดยวิทย�ลัยเน้นให้คว�ม

สำ�คัญกับผู้เรียนให้เป็นศูนย์กล�งก�รเรียนรู้..ฝึกให้เป็นผู้มีคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์..

มีก�รเรียนก�รสอนที่ทันสมัยและดูแลนักศึกษ�อย่�งใกล้ชิด..เพ่ือให้นักศึกษ�ที่จบ 

จ�กวิทย�ลัยแห่งน้ีเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภ�พ..เป็นที่พึ่งท�งปัญญ�และชี้นำ�สังคมที่พร้อม

ด้วยคุณธรรม..จริยธรรมและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเข้�สู่สังคมก�รประกอบก�ร

 .วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร..(RCIM)..มีทีมนักวิจัยมืออ�ชีพช่วยว�งแผนและ
สนับสนุนตั้งแต่กระบวนก�รเรียนที่เป็นระบบ เตรียมเนื้อห�ก�รเรียนเพื่อก�รเรียนในชั้น
เรียนอย่�งมีประสิทธิภ�พ มีก�รจัดติวเตรียมสอบ..ก�รประส�นง�นกับอ�จ�รย์ที่ปรึกษ�
อย่�งเป็นระบบ..และก�รจัดสนับสนุนท้ังท�งด้�นข้อมูลและเทคนิคก�รทำ�วิจัย. 
โดยเป้�หม�ยคือก�รเรียนที่ประสบคว�มสำ�เร็จพร้อมด้วยคว�มรู้ภ�ยในระยะเวล�ต�ม
ที่กำ�หนด

ดร.อำานวย บุญรัตนไมตรี 

รองผู้อำานวยการฝ่ายบริการวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์
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    นางสาวอาทิตยา พิพัฒน์พงศ์อำาไพ 

    ผู้ช่วยผู้อำานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

    

    วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร..หรือ..RCIM..เป็นสถ�บันก�รศึกษ�ในระดับบัณฑิต 

    ที่มุ่งเน้นให้คว�มสำ�คัญต่อผู้เรียนเป็นศูนย์กล�งในก�รเรียนรู้..โดยแต่ละหลักสูตร 

    มุ่งเน้นเนื้อห�ก�รเรียนก�รสอนที่ตอบโจทย์กับสถ�นก�รณ์และก�รเปลี่ยนแปลง 

    ในยุคปัจจุบัน..ทำ�ให้บัณฑิตส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์และปฏิบัติใช้ให้เกิด 

    ผลสัมฤทธิ์ต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อองค์กรได้เป็นอย่�งดี พร้อมกับ RCIM ได้พัฒน�

เครื่องมือและรูปแบบก�รบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�แนวใหม่ที่..RCIM..มีคว�มเชี่ยวช�ญ..และมีทีมคณ�จ�รย์..ผู้เช่ียวช�ญ 

ช่วยให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�แนวท�งที่เหม�ะสม เพื่อให้นักศึกษ�ส�ม�รถก้�วไปสู่ก�รเป็นบัณฑิตต�มเป้�หม�ยอย่�งที่ตนเอง

กำ�หนดไว้ และให้คว�มไว้ว�งใจในก�รเป็น “วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร หรือ RCIM” ตลอดทศวรรษที่ผ่�นม�

    ผศ.ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์     

    ผู้ช่วยผู้อำานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ        

.....    
    RCIM. เ ป็นหน่วยง�นที่ เน้นก�รสร้�งมห�บัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในส�ข� 
    ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมก�รจัดก�ร..ก�รบริห�ร..ไม่ว่�ด้�นรัฐกิจ..ธุรกิจ..ก�รศึกษ� 
    และ..พฤติกรรมท�งสังคมอื่น..ๆ..กลุ่มเป้�หม�ยของเร�คือ Working adults..หรือ 
    ผู้มีภ�รกิจง�นประจำ�ที่แสวงห�คว�มรู้เพื่อตอบโจทย..Life..long..learning..และ 
    Sustainable..development..ในกระแสสังคมปัจจุบัน..RCIM..จึงมีก�รปรับตัว 
    เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รที่ไม่อยู่นิ่งของกลุ่มเป้�หม�ย..ไม่ว่�ในเรื่องเกียรติภูมิ 
ด้�นวิช�ก�ร..จริยธรรม..ก�รดูแลและประคับประคองผู้เรียนให้สำ�เร็จก�รศึกษ�อย่�งมีคุณภ�พนับต้ังแต่ก่อตั้งม� 
ในทศวรรษที่แล้ว..RCIM..จะยังคงปรับปรุงและพัฒน�พันธกิจและปณิธ�นที่กล่�วม�เพ่ือให้สอดคล้องกับคว�ม
เปลี่ยนแปลงต่�ง..ๆ..และคว�มต้องก�รของผู้เรียนและสังคมต่อไป..ดังนั้นก�รที่ท่�นได้ม�เป็นสม�ชิกของประช�คม 
RCIM..จึงถือเป็นก�รสร้�งอน�คตที่เรืองรองของตัวท่�นเอง..และเสริมสร้�งคว�มก้�วหน้�ในก�รเรียนรู้ของสังคมไทย 

อีกท�งหนึ่งด้วย
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4. การจัดการศึกษา

4.1 หลักสูตรที่เปิดสอน
 ระดับปริญญาโท
 1) หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (บธ.ม.)
     Master of  Business Administration (M.B.A.)
 2) หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (รป.ม.)
     Master of Public Administration (M.P.A.)
 3) หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ศษ.ม.)
    .Master of Education Program in Educational Administration Innovation (M.Ed.)

 4) หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (กจ.ม.)

    .Master of Management (M.M.)

 ระดับปริญญาเอก
 1) หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)   
          Doctor of Business Administration (D.B.A.)
 2) หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)     
          Doctor of Public Administration (D.P.A.)
 3) หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�
     Doctor of Philosophy Program in Educational Administration Innovation (Ph.D.)
 4) หลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.) ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร
     Doctor of Management (D.M.)

4.2 แผนการศึกษา จำานวนหน่วยกิต และวันในการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตร จำานวนหน่วยกิต ระยะวลาการศึกษา วันเรียน

1. หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (M.B.A.) 36 หน่วยกิต 2 ปี วันเส�ร์

2. หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (M.P.A.) 39  หน่วยกิต 1 ปีครึ่ง วันอ�ทิตย์

3. หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (M.Ed.) 42 หน่วยกิต 2 ปี วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย ์
(สัปด�ห์เว้นสัปด�ห์)

4. หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (M.M.) 36  หน่วยกิต 1 ปีครึ่ง วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์

5. หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)   51  หน่วยกิต 3 ปี วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์

6. หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) 48  หน่วยกิต 3 ปี วันอ�ทิตย์

7. หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 

   (ส�ข�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�)
51  หน่วยกิต 3 ปี วันอ�ทิตย์

8. หลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (D.M.) 48  หน่วยกิต 2 ปีครึ่ง วันอ�ทิตย์

ภาคการศึกษา
 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม – เดือนตุล�คม
 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิก�ยน - เดือนกุมภ�พันธ์
 ภ�คฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนมีน�คม - เดือนมิถุน�ยน
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5.  รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 ชื่อภ�ษ�ไทย   บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต

 ชื่อภ�ษ�อังกฤษ             Master of  Business Administration  

ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็มภ�ษ�ไทย   บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต

 ชื่อย่อภ�ษ�ไทย   บธ.ม. 

 ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ  Master of Business Administration 

 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ  M.B.A.

กลุ่มวิชา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  คือ

  1. ก�รบัญชีและก�รเงินเชิงนวัตกรรม

           2. ก�รตล�ดดิจิทัล

           3. ก�รจัดก�รนวัตกรรมและก�รเป็นผู้ประกอบก�ร

จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 แผน ก แบบ ก2 ศึกษ�ร�ยวิช� 24 หน่วยกิต และวิทย�นิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 แผน ข ศึกษ�ร�ยวิช� 30 หน่วยกิต และก�รค้นคว้�อิสระ 6 หน่วยกิต

5.1 โครงสร้างหลักสูตร

 แผน ก แบบ ก2 ศึกษ�ร�ยวิช� 24 หน่วยกิต และวิทย�นิพนธ์ 12 หน่วยกิต  จำ�แนกดังนี้

รายละเอียด แผน ก แบบ ก 2 แผน ข

ร�ยวิช�พื้นฐ�น - - หน่วยกิต

วิช�บังคับ 18 18 หน่วยกิต

วิช�เอก 6 6 หน่วยกิต

วิช�เลือก - 6 หน่วยกิต

วิทย�นิพนธ์ 12 6 หน่วยกิต

รวม 36 36 หน่วยกิต
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5.2 รายวิชา

     1) หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (2 รายวิชา) (ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วย  

 - ก�รเป็นผู้ประกอบก�รเพื่อสังคมและจริยธรรม   

 - ภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับผู้บริห�ร

    

     2) กลุ่มวิชาบังคับ (6 รายวิชา) 18 หน่วยกิต โดยศึกษ�จ�กวิช�ต่อไปนี้

 - ก�รวิเคร�ะห์ท�งเศรษฐศ�สตร์เพื่อก�รบริห�รธุรกิจ   

 - ก�รวิจัยท�งธุรกิจ       

 - ก�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์สำ�หรับศตวรรษที่ 21     

 - ก�รบัญชีเพื่อก�รบริห�รธุรกิจ        

 - ก�รบริห�รก�รเงินสำ�หรับผู้ประกอบก�ร    

  - ก�รตล�ดดิจิทัลสมัยใหม่  

     3) กลุ่มวิชาเอก (2 รายวิชา) 6 หน่วยกิต

 โดยเลือกศึกษ�จ�กกลุ่มวิช�ใดกลุ่มวิช�หนึ่ง จ�ก 3 กลุ่มวิช�ดังต่อไปนี้

 การบัญชีและการเงินเชิงนวัตกรรม 

 - ก�รออกแบบระบบส�รสนเทศท�งก�รบัญชีสมัยใหม่  

 - ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งก�รบัญชีและก�รเงิน   

 - กลยุทธ์ก�รว�งแผนภ�ษีสำ�หรับผู้ประกอบก�ร   

 การตลาดดิจิทัล 

  - ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รตล�ดของผู้บริโภค    

  - นวัตกรรมก�รสร้�งผลิตภัณฑ์และตร�สินค้�     

 - ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รในยุคดิจิทัล   

 การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

 - คว�มคิดสร้�งสรรค์และก�รสังเคร�ะห์นวัตกรรม   

  - นวัตกรรมในก�รจัดก�รปฏิบัติก�ร    

 - นวัตกรรมก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลท�งธุรกิจ 

    

   4) กลุ่มวิชาเลือก (2 รายวิชา) 6 หน่วยกิต เฉพ�ะผู้เลือกศึกษ� แผน ข ให้ศึกษ�อีกไม่น้อยกว่� 6 หน่วยกิต 

 โดยให้นักศึกษ�เลือกร�ยวิช�จ�กกลุ่มวิช�เลือกต�มคว�มสนใจที่เปิดสอนในหลักสูตร

 การบัญชีและการเงินเชิงนวัตกรรม  

 - ก�รวิเคร�ะห์ก�รลงทุนและก�รบริห�รคว�มเสี่ยงสำ�หรับผู้ประกอบก�ร    

 - เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับก�รบัญชีและก�รเงินสำ�หรับผู้ประกอบก�ร 

 - สัมมน�หัวข้อพิเศษท�งก�รบัญชีและก�รเงินเพื่อก�รว�งแผนธุรกิจสำ�หรับผู้ประกอบก�ร   
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     4) กลุ่มวิชาเลือก  (ต่อ)

 การตลาดดิจิทัล  

 - กลยุทธ์ก�รตล�ดเพื่อก�รแข่งขันในยุคดิจิทัล  

 - ก�รตล�ดและก�รจัดก�รธุรกิจบริก�รในยุคดิจิทัล

 - สัมมน�หัวข้อพิเศษท�งก�รตล�ดเพื่อก�รว�งแผนธุรกิจสำ�หรับผู้ประกอบก�ร    

 

 การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

 - ก�รเป็นผู้ประกอบก�รและสร้�งธุรกิจใหม่ 

 - นวัตกรรมก�รว�งแผนและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

 - สัมมน�หัวข้อพิเศษท�งก�รจัดก�รนวัตกรรมเพื่อก�รว�งแผนธุรกิจสำ�หรับผู้ประกอบก�ร    

     5) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (2 รายวิชา)

  ให้เลือกศึกษ�แผนก�รศึกษ�ใด แผนก�รศึกษ�หนึ่ง ดังนี้

 หลักสูตรแผน ก  2 (12 หน่วยกิต)

 - วิทย�นิพนธ์ 1

 - วิทย�นิพนธ์ 2

 หลักสูตรแผน ข (16 หน่วยกิต)

 - ก�รค้นคว้�อิสระ 1

 - ก�รค้นคว้�อิสระ 2
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6.  รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  

ชื่อหลักสูตร

 ชื่อภ�ษ�ไทย   หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต  

 ชื่อภ�ษ�อังกฤษ             Master of Public Administration Program 

ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็มภ�ษ�ไทย   รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�ครัฐ)

 ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ  Master of  Public Administration  

          (Public Management Innovation)

 ชื่อย่อภ�ษ�ไทย   รป.ม. (นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�ครัฐ)

 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ   M.P.A. (Public Management Innovation)

สาขาวิชา       นวัตกรรมก�รก�รจัดก�รรัฐกิจ

 

6.1 โครงสร้างหลักสูตร 

รายการ

แผน ก. ทำาวิทยานิพนธ์

(Thesis Option)

แบบ ก2

แผน ข. ทำาการค้นคว้าอิสระ

(Independent Study Option)

1. กลุ่มวิช�เสริมพื้นฐ�น (1 ร�ยวิช�)    

(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. ร�ยวิช� (Course Work)

   2.1 กลุ่มวิช�แกนบังคับ (Core Courses)

   2.2 กลุ่มวิช�เลือก (Elective Courses)

21

6

21

12

3. วิทย�นิพนธ์ 12 -

4. ก�รค้นคว้�อิสระ - 6

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 39 หน่วยกิต

          

6.2 รายวิชา รายละเอียดหลักรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 (1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน 

    หลักสูตร  แผน ก 2  และ  แผน ข                                            1    ร�ยวิช�  (ไม่นับหน่วยกิต)

 IPA 6001 ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษ�       0(3-0-6)   

   English for Graduate Study
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 (2) กลุ่มวิชาแกนบังคับ  

 หลักสูตร  แผน ก 2  และ  แผน ข                                            7    ร�ยวิช�  (21 หน่วยกิต)

 IPA 6101 ทฤษฎีรัฐประศ�สนศ�สตร์               3(3-0-6)

                      Public Administration Theory

 IPA 6102  นโยบ�ยส�ธ�รณะ              3(3-0-6)

               Public Policy 

 IPA 6103  ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์   (3-0-6)

             Research Methodology in Public Administration

 IPA 6104  สถิติและก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลสำ�หรับก�รวิจัย     3(3-0-6)

   Statistics and Data Analysis for Research

 IPA 6105  ก�รจัดก�รก�รคลังส�ธ�รณะ    3(3-0-6)

   Public Fiscal Management

 IPA 6106  ทฤษฎีองค์ก�รและก�รจัดก�ร    3(3-0-6)

   Organization Theory and Management

 IPA 6107  ก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   3(3-0-6)

   Strategic Human Resource Management 

 (3)  กลุ่มวิชาเลือก

 หลักสูตรแผน  ก 2                                                             2   ร�ยวิช�  (6 หน่วยกิต)          

 หลักสูตรแผน  ข                                                                 4   ร�ยวิช�  (12 หน่วยกิต) 

 IPA 7301 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อก�รจัดก�ร                       3(3-0-6)

   Digital Technology for Management 

 IPA 7302  ก�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์ในบริบทโลกยุคใหม่   3(3-0-6)            

         Strategic Management in Modern Global Context 

 IPA 7303  ก�รตล�ดภ�ครัฐ                3(3-0-6)

                       Public Sector Marketing

 IPA 7304  วัฒนธรรมองค์ก�รและก�รจัดก�รภ�ครัฐ                3(3-0-6)

   Organizational Culture and Public Management

 IPA 7305  ก�รจัดก�รโครงก�ร     3(3-0-6)

   Project Management 

 IPA 7306 ก�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6)                                                      

     Change Management

 IPA 7307 ก�รจัดก�รคว�มร่วมมือและเครือข่�ย   3(3-0-6)

               Collaboration and Network Management 

 IPA 7308 ภ�วะผู้นำ�และธรรม�ภิบ�ล    3(3-0-6)

               Leadership and Good Governance 
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 IPA 7309 ก�รสร้�งสรรค์และก�รจัดก�รนวัตกรรมในภ�ครัฐ   3(3-0-6)

               Creativity and Innovation Management in Public Sector

 IPA 7310 ก�รสร้�งแบรนด์บุคคล      3(3-0-6)

   Personal Branding

 IPA 7311 สัมมน�ประเด็นร่วมสมัยก�รเปลี่ยนแปลงในบริบทโลก  3(3-0-6)

   Seminar in Contemporary Issues on Changes in Global Context

 IPA 7312 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รกิจก�รส�ธ�รณะ   3(3-0-6)

               Seminar in Innovation for Public Affairs Management

 (4) วิทยานิพนธ์

           หลักสูตรแผน ก   2                                                   12 หน่วยกิต

 IPA 7401  วิทย�นิพนธ์                                    12(540)

   Thesis

            (5) การค้นคว้าอิสระ                                                     6 หน่วยกิต

             หลักสูตรแผน ข

    IPA 7501  ก�รค้นคว้�อิสระ                                   6(270)

   Independent Study
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7.  รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

ชื่อหลักสูตร

 ภ�ษ�ไทย  ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต 

    ภ�ษ�อังกฤษ  Master of Education Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ชื่อเต็มภ�ษ�ไทย           ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�)

 ชื่อย่อภ�ษ�ไทย         ศษ.ม. (นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�)

 ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ       Master of Education (Educational Administration Innovation)

 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ     M.Ed. (Educational Administration Innovation)

  

สาขาวิชา    นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�  

จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก2 ศึกษ�ร�ยวิช� 30 หน่วยกิต และทำ�วิทย�นิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต

 แผน ข ศึกษ�ร�ยวิช� 36 หน่วยกิต และทำ�ก�รค้นคว้�อิสระ 6 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต

             

7.1 โครงสร้างหลักสูตร

 

รายการ

แผน ก. ทำาวิทยานิพนธ์

(Thesis Option)

แบบ ก2

แผน ข. ทำาการค้นคว้าอิสระ

(Independent Study Option)

1. กลุ่มวิช�เสริมพื้นฐ�น (2 ร�ยวิช�) (Foun-

dation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. ร�ยวิช� (Course Work)

   2.1 กลุ่มวิช�แกนบังคับ (Core Courses)

   2.2 กลุ่มวิช�เลือก (Elective Courses)

18

12

21

15

3. วิทย�นิพนธ์ (Thesis) 12 -

4. ก�รค้นคว้�อิสระ (Independent Study) - 6

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต
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 7.2 รายวิชารายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

 (1) กลุ่มวิช�เสริมพื้นฐ�น (Foundation Courses) 2 ร�ยวิช� เป็นร�ยวิช�ที่ใช้ปรับพื้นฐ�น ให้เรียนร�ยวิช� 

ต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต ทั้งแผน ก2 และ แผน ข

 RED 6001 ทฤษฎีและนวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�    3(3-0-6)

   (Educational Administration Theory and Innovation)

 RED 6002 ภ�ษ�อังกฤษเชิงวิช�ก�รสำ�หรับผู้บริห�รก�รศึกษ�   3(3-0-6)  

   (Academic English for Educational Administrator)

 (2) กลุ่มวิช�แกนบังคับ (Core Courses)  

 เป็นวิช�หลักที่จำ�เป็นต้องศึกษ�ในหลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ� 

โดยนักศึกษ�แผน ก แบบ ก2 ศึกษ�จำ�นวน 18 หน่วยกิต และแผน ข ศึกษ�จำ�นวน 21 หน่วยกิต ดังนี้

 RED 6101 ระเบียบวิธีวิจัยท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�    3(2-2-5)

   (Research Methodology for Educational Administration)

 RED 6102 ภ�วะผู้นำ�และก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล  3(3-0-6)

   (Leadership and Educational Change in the Digital Era)

 RED 6103 ระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อก�รบริห�รก�รศึกษ�   3(2-2-5)

   (ICT System and Innovation for Educational Administration)

 RED 6104 ก�รบริห�รง�นวิช�ก�รกับก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�  3(3-0-6)

   (Academic Affairs Administration and Quality Assurance in Education)

 RED 6105 นโยบ�ยและก�รว�งแผนพัฒน�ก�รศึกษ�เชิงกลยุทธ์   3(3-0-6)

   (Strategic Educational Development Policy and Planning)

 RED 6106* สัมมน�ก�รบริห�รองค์กรท�งก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเลิศ  3(2-2-5)

   (Seminar on Administration of Educational Organization for Excellence)

 RED 6107 ปฏิบัติก�รวิช�ชีพก�รบริห�รก�รศึกษ�    3(90)

   (Professional Educational Administration Practicum)

หม�ยเหตุ *ศึกษ�เฉพ�ะแผน ข 

 (3) กลุ่มวิช�เลือก (Elective Courses)

 เป็นร�ยวิช�ที่ให้นักศึกษ�เลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะในส�ข�วิช�นวัตกรรมก�ร

บริห�รก�รศึกษ� ต�มคว�มสนใจของนักศึกษ� และช่วยส่งเสริมก�รทำ�วิทย�นิพนธ์และก�รค้นคว้�อิสระ ภ�ยใต้คำ�

แนะนำ�และคว�มเห็นชอบของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� โดยนักศึกษ�แผน ก แบบ ก2 ต้องเลือกเรียน 12 หน่วยกิต ส่วน

นักศึกษ�แผน ข ต้องเลือกเรียน 15 หน่วยกิต ในร�ยวิช�ต่อไปนี้

 RED 7301 ก�รพัฒน�องค์กรท�งก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล    3(3-0-6)

   (Educational Organization Development in the Digital Era)

 RED 7302 ก�รวิจัยท�งบริห�รก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ประเทศ   3(2-2-5)

   (Research in Educational Administration for National Development)

 RED 7303 ประเด็นกฎหม�ยท�งก�รศึกษ�สำ�หรับผู้บริห�ร   3(3-0-6)

   (Issues in Educational Laws for Administrators)
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 RED 7304 นวัตกรรมก�รนิเทศก�รศึกษ�และพัฒน�หลักสูตร   3(3-0-6)

   (Educational Supervision and Curriculum Development Innovation)

 RED 7305 นวัตกรรมก�รจัดก�รคว�มรู้ท�งก�รศึกษ�เพื่อก�รพัฒน�ประเทศ 3(3-0-6)

   (Knowledge Management Innovation in Education for National Development)

 RED 7306 ก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล   3(3-0-6)

   (Educational Resources Management in the Digital Era)

 RED 7307 ก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรมท�งก�รศึกษ�   3(2-2-5)

   (Educational Technology and Innovation Management)

 RED 7308 นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�เชิงบูรณ�ก�ร   3(3-0-6)

    (Integrated Educational Administration Innovation)

 RED 7309 จริยธรรมในก�รประกอบวิช�ชีพครู    3(3-0-6)

   (Ethics in Teacher Professional)

 RED 7310 ก�รพัฒน�เครือข่�ยนักวิช�ก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล   3(3-0-6)

   (Educators Network Development in the Digital Era)

 RED 7311 ก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งและคว�มเครียดสำ�หรับผู้บริห�ร  3(3-0-6)

   (Conflict and Stress Management for Administrators)

 RED 7312 ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มเสี่ยงท�งก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

   (Educational Risk and Change Management in the Digital Era)

 RED 7313 ก�รเป็นผู้ประกอบกิจก�รและสร้�งธุรกิจก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล  3(2-2-5)

   (Educational Business Entrepreneurship and Venture Creation in the Digital Era)

 RED 7314 ก�รพัฒน�องค์กรแห่งก�รเรียนรู้เพื่อก�รศึกษ�ตลอดชีวิต  3(3-0-6)

   (Development of Learning Organizations for Lifelong Education)

 RED 7315 ปัญห�ปัจจุบันและแนวโน้มในระบบก�รศึกษ�ไทย   3(3-0-6)

   (Current Problems and Trends in Thai Educational System)

 RED 7316 หัวข้อพิเศษท�งนวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�   3(2-2-5)

   (Special Topics in Educational Administration Innovation)

 RED 7317 สัมมน�ก�รวิจัยท�งนวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�   3(2-2-5)

   (Seminar on Research in Educational Administration Innovation)

 (4) กลุ่มวิช�วิทย�นิพนธ์และก�รค้นคว้�อิสระ (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)

 (แผน ก แบบ ก2)

 RED 7401 วิทย�นิพนธ์ 1       6  (270)

   (Thesis 1)

 RED 7402 วิทย�นิพนธ์ 2       6  (270)

   (Thesis 2)

 (แผน ข)

 RED 7403 ก�รค้นคว้�อิสระ 1      3  (135)

   (Independent Study 1)

 RED 7404 ก�รค้นคว้�อิสระ 2      3  (135)

   (Independent Study 2)
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8.  รายละเอียดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  

ชื่อหลักสูตร

 ภ�ษ�ไทย  หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต 

     ภ�ษ�อังกฤษ  Master of Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 ชื่อเต็มภ�ษ�ไทย           ก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

 ชื่อย่อภ�ษ�ไทย         กจ.ม. (นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

 ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ       Master of Management (Innovative Management)

 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ     M.M. (Innovative Management)

  

สาขาวิชา    ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร

จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก2 ศึกษ�ร�ยวิช� 24 หน่วยกิต และทำ�วิทย�นิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต

 แผน ข   ศึกษ�ร�ยวิช� 33 หน่วยกิต และทำ�ก�รศึกษ�อิสระ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต

             

8.1 โครงสร้างหลักสูตร

 

รายการ
แผน ก แบบ ก2 ทำา

วิทยานิพนธ์

แผน ข ทำาการค้นคว้าอิสระ

1. กลุ่มวิช�พื้นฐ�น (Foundation Courses)

(1 ร�ยวิช�)
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. ร�ยวิช� (Course Work)

    2.1 กลุ่มวิช�บังคับ (Core Courses)

    2.2 กลุ่มวิช�เลือก (Elective Courses)

18

6

18

15

3. ก�รค้นคว้�อิสระ (Independent Study) - 3

4. วิทย�นิพนธ์ (Thesis) 12 -

จำ�นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต
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 8.2 รายวิชารายละเอียดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 

 (1) กลุ่มวิช�พื้นฐ�น (Foundation Courses) 1 ร�ยวิช� เป็นร�ยวิช�ที่ใช้ปรับพื้นฐ�นภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับผู้ที่มี

คว�มรู้ภ�ษ�อังกฤษไม่ตรงต�มม�ตรฐ�นที่มห�วิทย�ลัยกำ�หนด

 MIM 6001 ทักษะภ�ษ�อังกฤษเพื่อบัณฑิตศึกษ�      0(1-0-6)

      (English Skills for Graduates Studies)

 (2) กลุ่มวิช�บังคับ (Core Courses)

เป็นวิช�หลักที่จำ�เป็นต้องศึกษ�ในหลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต ส�ข�นวัตกรรมก�รจัดก�ร โดยนักศึกษ�แผน ก แบบ 

ก2 และแผน ข ต้องศึกษ� 18 หน่วยกิต ต่อไปนี้

 MIM 6101 ก�รจัดก�รสมัยใหม่และนวัตกรรมก�รจัดก�ร     3(3-0-6)

      (Modern Management and Innovative Management)

 MIM 6102 นวัตกรรมก�รจัดก�รก�รเงินโครงก�ร      3(3-0-6)

      (Innovative Project Financial Management)

 MIM 6103 นวัตกรรมก�รจัดก�รทรัพย�กรมนุษย์และก�รพัฒน�องค์ก�รในยุคดิจิทัล  3(3-0-6)

      (Innovative Human Resources Management and Organizational Development  

                         in the Digital Era)

 MIM 6104 นวัตกรรมก�รตล�ดและแบบจำ�ลองธุรกิจสำ�หรับยุคดิจิทัล   3(3-0-6)

                         (Innovative Marketing and Business Model Canvases)

 MIM 6105 นวัตกรรมก�รจัดก�รเชิงกลยุทธ์เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6)

      (Innovative Strategic Management for Changes)

 MIM 6106 ก�รวิจัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร       3(3-0-6)

        (Innovative Management Research)

 (3) กลุ่มวิช�เลือก (Elective Courses)

 เป็นร�ยวิช�ที่ให้นักศึกษ�เลือกเรียนต�มคว�มสนใจเฉพ�ะด้�นเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะ

ของนักศึกษ� และช่วยส่งเสริมก�รทำ�วิทย�นิพนธ์และก�รค้นคว้�อิสระ โดยนักศึกษ�แผน ก แบบ ก2 เลือกเรียน 6 

หน่วยกิต และนักศึกษ�แผน ข เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

 MIM 6201 ก�รออกแบบเชิงคว�มคิดในองค์ก�รร่วมสมัย     3(3-0-6)

      (Design Thinking in Contemporary Organizations)

 MIM 6202 เทคโนโลยีสำ�คัญสำ�หรับองค์ก�รยุคดิจิทัล     3(3-0-6)

      (Essential Technology for Digital Organization)

 MIM 6203 ก�รปรับเปลี่ยนท�งดิจิทัลเพื่อองค์ก�ร      3(3-0-6)

      (Digital Transformation for Organizations)

 MIM 6204 ก�รจัดก�รภ�วะเปลี่ยนแปลงฉับพลันในยุคดิจิทัล    3(3-0-6)

      (Disruption Management in the Digital Era) 

 MIM 6205 ข้อมูลมหัตและก�รประกันคุณภ�พสำ�หรับองค์ก�รดิจิทัล    3(3-0-6)

      (Big Data and Quality Assurance for Digital Organizations)
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 MIM 6206 ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�รในยุคดิจิทัล     3(3-0-6)

      (Integrated Marketing Communication in the Digital Era)

 MIM 6207 กลยุทธ์ก�รจัดก�รเนื้อห�ดิจิทัลและสื่อ      3(3-0-6)

      (Strategies for managing digital content and media)

 MIM 6208 วัฒนธรรมองค์ก�รในก�รจัดก�รสมัยใหม่     3(3-0-6)

       (Organizational Culture in Modern Management)

 MIM 6209 นวัตกรรมก�รจัดก�รโครงก�ร       3(3-0-6)

       (Innovative Project Management)

 MIM 6210 นวัตกรรมก�รจัดก�รก�รผลิตและก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่   3(3-0-6)

       (Innovative Management in Product Manufacturing and Creating New Products)

 MIM 6211 นวัตกรรมก�รจัดก�รเชิงบูรณ�ก�ร      3(3-0-6)

      (Integrated innovative management)

 MIM 6212 ภ�วะผู้นำ� และจริยธรรมสำ�หรับนวัตกรรมก�รจัดก�ร    3(3-0-6)

      (Leadership and ethics for innovative management)

 MIM 6213 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รเพื่อก�รพัฒน�องค์ก�ร    3(3-0-6)

      (Seminar in Innovative Management for Organizational Development)

 MIM 6214 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รเพื่อก�รตล�ดภ�ครัฐและภ�คเอกชน   3(3-0-6)

       (Seminar in innovative management for marketing in Public and Private Sectors) 

 (4) กลุ่มวิช�ก�รค้นคว้�อิสระและวิทย�นิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข)

 (แผน ก แบบ ก2)

 MIM 6301 วิทย�นิพนธ์ 1        6(0-0-270)

      Thesis 1

 MIM 6302 วิทย�นิพนธ์ 2        6(0-0-270)

      Thesis 2

 (แผน ข)

 MIM 6303 ก�รค้นคว้�อิสระ         3(0-0-135)

                Independent Study
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9.  รายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 ชื่อภ�ษ�ไทย  หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 ชื่อภ�ษ�อังกฤษ  Doctor of Business Administration 

ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็มภ�ษ�ไทย  บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 ชื่อย่อภ�ษ�ไทย  บธ.ด. 

 ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ Doctor of Business Administration 

 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ D.B.A. 

จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต 

 (1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนก�รศึกษ�ที่เน้นก�รวิจัย (Research)  

     โดยมีก�รทำ� วิทย�นิพนธ์ที่ก่อให้เกิดคว�มรู้ใหม่ 

 (2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนก�รศึกษ�ที่เน้นก�รวิจัย โดยมีก�รทำ�วิทย�นิพนธ ์

      ที่มีคุณภ�พสูงและก่อให้เกิดคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ชีพและศึกษ�ร�ยวิช� (Course Work)

9.1 โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย (Research)

 โดยมีก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ที่ก่อให้เกิดคว�มรู้ใหม่ จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่� 51 หน่วยกิต 

ประกอบด้วยก�รศึกษ�ร�ยวิช�อย่�งน้อย 1 ร�ยวิช� ไม่นับหน่วยกิต และวิทย�นิพนธ์(Dissertation) 51 หน่วยกิต

 หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและการศึกษารายวิชา

  โดยมีก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ที่มีคุณภ�พสูงและก่อให้เกิดคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ชีพและศึกษ�ร�ยวิช� (Course 

Work) จำ�นวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่� 51 หน่วยกิต ประกอบด้วยก�รศึกษ�ร�ยวิช�อย่�งน้อย 

15 หน่วยกิต และวิทย�นิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
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.

รายวิชา แบบ 1.1 เน้นทำาวิจัย แบบ 2.1 ศึกษารายวิชา

กลุ่มวิช�เสริมพื้นฐ�น

(ไม่นับหน่วยกิต)
วิช�ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ

*วิช�เศรษฐศ�สตร์ ก�รบัญชี และก�รเงิน  

เพื่อก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ

*วิช�ก�รจัดก�รและก�รตล�ดเพื่อก�ร 

วิเคร�ะห์ธุรกิจ

วิช�ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ

*วิช�เศรษฐศ�สตร์ ก�รบัญชี และก�รเงิน 

เพื่อก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ

*วิช�ก�รจัดก�รและก�รตล�ดเพ่ือก�ร

วิเคร�ะห์ธุรกิจ

กลุ่มวิช�แกนบังคับ วิช�ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและ

จริยธรรม

                 (ไม่นับหน่วยกิต)

วิช�ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและ

จริยธรรม

วิช�ก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจเชิงปริม�ณ 

วิช�ก�รออกแบบก�รวิจัยขั้นสูง

(9 หน่วยกิต)

กลุม่วิช�เลือก               - 6 หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์ 51 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

รวม  51 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต

*สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�มห�บัณฑิต ส�ข�อื่น     

รายวิชา

 1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ให้ศึกษ�เฉพ�ะผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�มห�บัณฑิต ส�ข�อื่น 

โดยให้ศึกษ�จ�กร�ยวิช�ต่อไปนี้

 - เศรษฐศ�สตร์ ก�รบัญชี และก�รเงิน เพื่อก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ

 - ก�รจัดก�ร และก�รตล�ดเพื่อก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ

 - ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ 

 กรณีที่ไม่มีหลักฐ�นใดๆ ม�แสดงคว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ หลักสูตรกำ�หนดให้เรียนร�ยวิช� 

ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ ต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทย�ลัยกำ�หนด
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รายวิชา (ต่อ)

 2. กลุ่มวิชาแกนบังคับ
 หลักสูตรแบบ 1.1 (1 รายวิชา) ไม่นับหน่วยกิต ให้ศึกษ�ร�ยวิช�ต่อไปนี้
 - ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม

 หลักสูตรแบบ 2.1 (3 รายวิชา) 9 หน่วยกิต ให้ศึกษ�ร�ยวิช�ต่อไปนี้
 - ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม  
 - ก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจเชิงปริม�ณ

 - ก�รวิจัยก�รสำ�รวจขั้นสูง
 
 3. กุล่มวิชาเลือก (2 รายวิชา) 6 หน่วยกิต
 หลักสูตรแบบ 2.1  กำ�หนดให้เลือกศึกษ� 6 หน่วยกิต จ�กกลุ่มวิช�เลือกดังต่อไปนี้
 3.1 การบัญชีและการเงิน
 - สัมมน�หัวข้อพิเศษก�รวิจัยก�รบัญชีและก�รเงิน
 - สัมม�น�ก�รพัฒน�กระบวนก�รวิจัยและก�รเขียนเชิงวิช�ก�รท�งก�รบัญชีและก�รเงิน
 3.2 การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจและการจัดการนวัตกรรม
 - สัมมน�หัวข้อพิเศษก�รวิจัยก�รเป็นผู้ประกอบก�รวิส�หกิจและก�รจัดก�รนวัตกรรม
 - สัมมน�ก�รพัฒน�กระบวนก�รวิจัยและก�รเขียนเชิงวิช�ก�รด้�นก�รเป็นผู้ประกอบก�รวิส�หกิจและ 
   ก�รจัดก�รนวัตกรรม
 3.3 การตลาด
 - สัมมน�หัวข้อพิเศษก�รวิจัยก�รตล�ด
 - สัมมน�ก�รพัฒน�กระบวนก�รวิจัยและก�รเขียนเชิงวิช�ก�รท�งก�รตล�ด
 3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 - สัมมน�หัวข้อพิเศษก�รวิจัยเทคโนโลยีส�รสนเทศท�งธุรกิจ

 - สัมมน�ก�รพัฒน�กระบวนก�รวิจัยและก�รเขียนเชิงวิช�ก�รท�งเทคโนโลยีส�รสนเทศท�งธุรกิจ

 4. กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ (6 รายวิชา)

 หลักสูตรแบบ 1.1 (51 หน่วยกิต)

 - วิทย�นิพนธ์ 1 - วิทย�นิพนธ์ 6

 หลักสูตรแบบ 2.1 (36 หน่วยกิต)

 - วิทย�นิพนธ์ 1 - วิทย�นิพนธ์ 6
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9.2   แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 แบบ 1.1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาอื่น

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภ�คฤดูร้อน

ปีที่ 1 - ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ

- ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม 

* เศรษฐศ�สตร์ ก�รบัญชี และก�รเงิน เพื่อก�ร

วิเคร�ะห์ธุรกิจ 

* ก�รจัดก�ร และก�รตล�ดเพื่อก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ 

                   (ไม่นับหนวยกิต)

สอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหนวยกิต) วิทย�นิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต)

ปีที่ 2 วิทย�นิพนธ์ 2 (12 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 3 (12 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 4 (6 หน่วยกิต)

ปีที่ 3 วิทย�นิพนธ์ 5 (9 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 6 (6 หน่วยกิต) -

*สำ�หรับผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับปริญญ�มห�บัณฑิต ส�ข�อื่น 

 แบบ 2.1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภ�คฤดูร้อน

ปีที่ 1 - ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ  

(ไม่นับหนวยกิต)

- ก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจเชิงปริม�ณ (3 หน่วยกิต)

- ก�รออกแบบก�รวิจัยขั้นสูง (3 หน่วยกิต)

- ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม             

(3 หน่วยกิต) 

- วิช�เลือก (1) (3 หน่วยกิต) 

- วิช�เลือก (2) (3 หน่วยกิต) 

- สอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหนวยกิต)

วิทย�นิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

ปีที่ 2 วิทย�นิพนธ์ 2 (6 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 3 (6 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 4 (6 หน่วยกิต)

ปีที่ 3 วิทย�นิพนธ์ 5 (6 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 6 (6 หน่วยกิต) -

 แบบ 2.1 สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาอื่น

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภ�คฤดูร้อน

ปีที่ 1 - ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ (ไม่นับหนวยกิต)

- เศรษฐศ�สตร์ ก�รบัญชี และก�รเงิน เพื่อก�ร

วิเคร�ะห์ธุรกิจ (ไม่นับหนวยกิต)

- ก�รจัดก�ร และก�รตล�ดเพื่อก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ

(ไม่นับหนวยกิต)

- ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม  

(3 หน่วยกิต)

- ก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจเชิงปริม�ณ 

(3 หน่วยกิต) 

- ก�รออกแบบก�รวิจัยขั้นสูง  

(3 หน่วยกิต) 

- วิช�เลือก (1) (3 หน่วยกิต) 

- วิช�เลือก (2) (3 หน่วยกิต) 

- สอบวัดคุณสมบัติ (ไม่นับหนวยกิต)

วิทย�นิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต)

ปีที่ 2 วิทย�นิพนธ์ 2 (6 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 3 (6 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 4 (6 หน่วยกิต)

ปีที่ 3 วิทย�นิพนธ์ 5 (6 หน่วยกิต) วิทย�นิพนธ์ 6 (6 หน่วยกิต) -
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9.3  ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

       แผนการศึกษาแบบ 1.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา

ระยะเตรียมก�รวิจัยศึกษ� 2 วิช� คือ

- ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ

- ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม  

                (ไม่นับหนวยกิต)

นักศึกษ�มีหัวข้อวิทย�นิพนธ์

ภาคที่  2 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษ�มี Draft Proposal (3 บท)

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต) นักศึกษ�มี Proposal

ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 2 (12 หน่วยกิต) สอบและปรับปรุงง�น  Inception Proposal 3 บท 

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 3 (12 หน่วยกิต)
Research Workshop โดยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� และปรับปรุง

ง�น  Inception Proposal 3 บท

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 4 (6 หน่วยกิต)
Research Workshop โดยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� และปรับปรุง

ง�น  Inception Proposal 3 บท

ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 5 (9 หน่วยกิต) นักศึกษ�มี Draft Completion Defense 5 บท

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 3) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

ระยะก�รขัดเกล�วิทย�นิพนธ์ มีก�รปรับแก้ไขเนื้อห�  

ภ�ษ� และบรรณ�ธิก�รรูปเล่มวิทย�นิพนธ์

ก�รสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 5 บท

1. วิทย�นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ผลง�นวิทย�นิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทย�นิพนธ์ หรือ
อย่�งน้อยได้รับก�รยอมรับให้ตีพิมพ์ในว�รส�รระดับช�ติ หรือ
น�น�ช�ติที่มีคุณภ�พต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 
เรื่อง หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ว�รส�รท�งวิช�ก�รสำ�หรับเผยแพร่
ผลง�นท�งวิช�ก�ร
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9.3  ขั้นตอนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (ต่อ)

       แผนการศึกษาแบบ 1.1 สาขาอื่น

ภาคที่  1 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา

ระยะเตรียมก�รวิจัยศึกษ� 4 วิช� คือ

- ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงเพื่อธุรกิจ

- เศรษฐศ�สตร์ ก�รบัญชี และก�รเงิน เพื่อก�ร

วิเคร�ะห์ธุรกิจ 

- ก�รจัดก�ร และก�รตล�ดเพื่อก�รวิเคร�ะห์ธุรกิจ

- ระเบียบวิธีวิจัยท�งธุรกิจขั้นสูงและจริยธรรม  

                 (ไม่นับหนวยกิต)

นักศึกษ�มีหัวข้อวิทย�นิพนธ์

ภาคที่  2 (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา

สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) นักศึกษ�มี Draft Proposal (3 บท)

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 1) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 1 (6 หน่วยกิต) นักศึกษ�มี Proposal

ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 2 (12 หน่วยกิต) สอบและปรับปรุงง�น  Inception Proposal 3 บท 

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 3 (12 หน่วยกิต)
Research Workshop โดยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� และปรับปรุง

ง�น  Inception Proposal 3 บท

ภาคฤดูร้อน (ปีการศึกษาที่ 2) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 4 (6 หน่วยกิต)
Research Workshop โดยอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� และปรับปรุง

ง�น  Inception Proposal 3 บท

ภาคที่ 1 (ปีการศึกษาที่ 3) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ 5 (9 หน่วยกิต) นักศึกษ�มี Draft Completion Defense 5 บท

ภาคที่ 2 (ปีการศึกษาที่ 3) ผลลัพธ์การศึกษา

วิทย�นิพนธ์ (6 หน่วยกิต)

ระยะก�รขัดเกล�วิทย�นิพนธ์ มีก�รปรับแก้ไขเนื้อห�  

ภ�ษ� และบรรณ�ธิก�รรูปเล่มวิทย�นิพนธ

ก�รสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ (Completion Defense) 5 บท

1. วิทย�นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
2. ผลง�นวิทย�นิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทย�นิพนธ์ หรือ
อย่�งน้อยได้รับก�รยอมรับให้ตีพิมพ์ในว�รส�รระดับช�ติ หรือ
น�น�ช�ติที่มีคุณภ�พต�มประก�ศคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 
เรื่อง หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ว�รส�รท�งวิช�ก�รสำ�หรับเผยแพร่
ผลง�นท�งวิช�ก�ร
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10.  รายละเอียดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
 ชื่อภ�ษ�ไทย     หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต 
      ชื่อภ�ษ�อังกฤษ          Doctor of Public Administration

ชื่อปริญญา
      ชื่อภ�ษ�ไทย      รัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�ครัฐ)         
      ชื่อภ�ษ�อังกฤษ   Doctor of  Public Administration (Public Management Innovation)   
      ชื่อย่อภ�ษ�ไทย   รป.ด. (นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�ครัฐ)
      ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ     D.P.A. (Public Management Innovation) 
      

สาขาวิชา     นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�ครัฐ
      
จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
 แบบที่  1.1  ทำ�วิทย�นิพนธ์ 48 หน่วยกิต
     แบบที่  2.1  เรียนร�ยวิช�และทำ�วิทย�นิพนธ์  60 หน่วยกิต

ลักษณะหลักสูตร
เป็นหลักสูตรภาษาไทยและทำาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
โดยแบ่งแผนก�รศึกษ�ออกเป็น
 (1) หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนก�รศึกษ�ที่เน้นก�รวิจัย (Research) โดยมีก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ที่ก่อให้เกิด  
      คว�มรู้ใหม่ 
 (2) หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนก�รศึกษ�ที่เน้นก�รวิจัย โดยมีก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ที่มีคุณภ�พสูงและก่อให ้ 
      เกิดคว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ชีพและศึกษ�ร�ยวิช� (Course Work)

10.1 โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
แบ่งเป็น 2 แบบ
 แบบที่ 1.1  เน้นก�รทำ�วิจัย

 แบบที่ 2.1  เน้นก�รศึกษ�ร�ยวิช�และก�รทำ�วิจยั

รายละเอียด จำานวนหน่วยกิต

แบบที่ 1.1 แบบที่ 2.1

ก. กลุ่มวิช�พื้นฐ�น - -

ข. กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ 1 ร�ยวิช� (ไม่นับหน่วยกิต) 1 ร�ยวิช� (ไม่นับหน่วยกิต)

ค. กลุ่มวิช�บังคับ 6 ร�ยวิช� (ไม่นับหน่วยกิต) 18 หน่วยกิต

ง. กลุ่มวิช�เลือก - 6 หน่วยกิต

จ. กลุ่มวิช�วิทย�นิพนธ์ 48 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต

รวม 48 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต
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หลักสูตร แบบที่ 1.1  เน้นการทำาวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

  กลุ่มวิช�บังคับ       6 ร�ยวิช� (ไม่นับหน่วยกิต)

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ     1 ร�ยวิช� (ไม่นับหน่วยกิต)

  กลุ่มวิช�เลือก        - หน่วยกิต

  กลุ่มวิช�วิทย�นิพนธ ์               48  หน่วยกิต

  รวม                                         48 หน่วยกิต

หลักสูตร แบบที่ 2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการทำาวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  กลุ่มวิช�บังคับ                  18    หน่วยกิต

  กลุ่มวิช�ภ�ษ�ต่�งประเทศ     1 ร�ยวิช� (ไม่นับหน่วยกิต)

  กลุ่มวิช�เลือก                  6 หน่วยกิต

  กลุ่มวิช�วิทย�นิพนธ ์                      36    หน่วยกิต

  รวม                    60    หน่วยกิต

รายวิชา

 หลักสูตรแบบ 1.1 เน้นการทำาวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลุ่มวิชาบังคับ                 6 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

 IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์         0(3-0-6)

 IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์     0(3-0-6)

 IPA 9503 นโยบ�ยส�ธ�รณะ        0(3-0-6)

 IPA 9504 องค์ก�รและก�รจัดก�ร     0(3-0-6)

 IPA 9505 ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์    0(3-0-6)

 IPA 9506 ก�รคลังและงบประม�ณ     0(3-0-6)

 2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                

 ในกรณีที่นักศึกษ�ไม่มีผลคะแนนข้อสอบ TOEFL (Paper  Based) 500 ขึ้นไป หรือ(Computer Based) 

131 ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ IELTS  5.0 ขึ้นไป  หรือคะแนนข้อสอบ  RMUTR Placement Test  50 ขึ้นไป หรือ

สำ�เร็จปริญญ�มห�บัณฑิตจ�กประเทศที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รเรียนก�รสอน หรือสำ�เร็จปริญญ�มห�บัณฑิตหลักสูตร

น�น�ช�ติ โดยส�ม�รถใช้หลักฐ�นดังกล่�วยื่นคำ�ร้องเพื่อขอยกเลิกก�รลงทะเบียนเรียนวิช� IPA 9701 ภ�ษ�อังกฤษ

ระดับบัณฑิตศึกษ� กรณีที่ไม่มีหลักฐ�นใดๆ ม�แสดงคว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ หลักสูตรกำ�หนดให้เรียน 

ร�ยวิช� IPA 9701 ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษ� ต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทย�ลัยกำ�หนด 

 IPA 9701 ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษ�        0(3-0-6) 
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 3. กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์            48 หน่วยกิต 
 IPA 9901 วิทย�นิพนธ์ (ก�รเลือกหัวข้อวิจัย)     12(0-12-36)    
 IPA 9902  วิทย�นิพนธ์ (ก�รพัฒน�โครงร่�งวิทย�นิพนธ์์)             12(0-12-36)   
 IPA 9903 วิทย�นิพนธ์ (ก�รทำ�วิทย�นิพนธ์์ฉบับสมบูรณ์)   12(0-12-36)   
 IPA 9904 วิทย�นิพนธ์ (ก�รขัดเกล�วิทย�นิพนธ์์)     12(0-12-36)    
  
 หลักสูตรแบบ 2.1        18 หน่วยกิต

 1. กลุ่มวิชาบังคับ                  6 รายวิชา (นับหน่วยกิต)
 IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์    3(3-0-6)
 IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์      3(3-0-6)
 IPA 9503 นโยบ�ยส�ธ�รณะ           3(3-0-6)
 IPA 9504 องค์ก�รและก�รจัดก�ร      3(3-0-6)
 IPA 9505 ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์     3(3-0-6)
 IPA 9506 ก�รคลังและงบประม�ณ       3(3-0-6)

 2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ       1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
 ในกรณีที่นักศึกษ�ไม่มีผลคะแนนข้อสอบ TOEFL (Paper  Based) 500 ขึ้นไป หรือ(Computer Based) 131  
ขึ้นไป หรือคะแนนข้อสอบ IELTS  5.0 ขึ้นไป  หรือคะแนนข้อสอบ  RMUTR Placement Test  50 ขึ้นไป หรือสำ�เร็จ
ปริญญ�มห�บัณฑิตจ�กประเทศที่ใช้ภ�ษ�อังกฤษในก�รเรียนก�รสอน หรือสำ�เร็จปริญญ�มห�บัณฑิตหลักสูตรน�น�ช�ติ  
โดยส�ม�รถใช้หลักฐ�นดังกล่�วยื่นคำ�ร้องเพื่อขอยกเลิกก�รลงทะเบียนเรียนวิช� IPA 9701 ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิต 
ศึกษ� กรณีที่ไม่มีหลักฐ�นใดๆ ม�แสดงคว�มส�ม�รถในก�รใช้ภ�ษ�อังกฤษ หลักสูตรกำ�หนดให้เรียน ร�ยวิช� IPA 9701 
ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษ� ต�มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่วิทย�ลัยกำ�หนด 
 IPA 9701 ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษ�        0(3-0-6)  

 3. กลุ่มวิชาเลือก        6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกศึกษ�จ�กร�ยวิช�ต่อไปนี้
 IPA 9801 สัมมน�ก�รบริห�รจัดก�รส�ธ�รณะที่ดี                    3(3-0-6)
 IPA 9802 สัมมน�ก�รบริห�รจัดก�รทุนมนุษย์ระดับสูง    3(3-0-6)
 IPA 9803 สัมมน�ภ�วะผู้นำ�และก�รจัดก�รก�รเปลี่ยนแปลงระดับสูง  3(3-0-6)
 IPA 9804 สัมมน�สิ่งท้�ท�ยร่วมสมัยและประเด็นท�งก�รบริห�รจัดก�รส�ธ�รณะ3(3-0-6)
 IPA  9805 สัมมน�ก�รบริห�รจัดก�รคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ  3(3-0-6) 
                               ในกลุ่มประช�คมอ�เซียน

 4. กลุ่มวิชาดุษฎีนิพนธ์         36 หน่วยกิต 
 IPA 9901 วิทย�นิพนธ์ (ก�รเลือกหัวข้อวิจัย)     12(0-12-36)    
 IPA 9902  วิทย�นิพนธ์ (ก�รพัฒน�โครงร่�งวิทย�นิพนธ์์)             12(0-12-36)   
 IPA 9903 วิทย�นิพนธ์์ (ก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)   12(0-12-36) 
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10.2 แผนการศึกษา หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

 แบบที่ 1.1  เน้นการทำาวิจัย

 ปีการศึกษาที่  1

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  

 IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์          0(3-0-6)

 IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์      0(3-0-6)

 IPA 9503 นโยบ�ยส�ธ�รณะ           0(3-0-6)

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2

 IPA 9504 องค์ก�รและก�รจัดก�ร      0(3-0-6)

 IPA 9505 ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์     0(3-0-6)

 IPA 9506 ก�รคลังและงบประม�ณ       0(3-0-6)

 สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 3

 IPA 9701 ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษ�        0(3-0-6) 

 IPA 9901 วิทย�นิพนธ์ (ก�รเลือกหัวข้อวิจัย)     12(0-12-36)

 การศึกษาที่  2
 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  
 IPA 9902  วิทย�นิพนธ์ (ก�รพัฒน�โครงร่�งดุษฎีนิพนธ์)             12(0-12-36)      

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2
 IPA 9903 วิทย�นิพนธ์ (ก�รทำ�ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)   12(0-12-36)   

 ปีการศึกษาที่  3
 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  
 IPA 9904 วิทย�นิพนธ์์ (ก�รขัดเกล�ดุษฎีนิพนธ์)    12(0-12-36)   

 แบบที่ 2.1  เน้นการศึกษารายวิชาและการทำาวิจัย
 ปีการศึกษาที่  1
 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  
 IPA 9501 ระเบียบวิธีวิจัยท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์          3(3-0-6)
 IPA 9502 แนวคิดและทฤษฎีท�งรัฐประศ�สนศ�สตร์      3(3-0-6)
 IPA 9503 นโยบ�ยส�ธ�รณะ           3(3-0-6)
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 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2
 IPA 9504 องค์ก�รและก�รจัดก�ร      3(3-0-6)
 IPA 9505 ก�รบริห�รทรัพย�กรมนุษย์     3(3-0-6)
 IPA 9506 ก�รคลังและงบประม�ณ       3(3-0-6) 

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 3 

 IPA 98XX   วิช�เลือก 1       3(3-0-6) 

 IPA 98XX วิช�เลือก 2       3(3-0-6)

 IPA 9701 ภ�ษ�อังกฤษระดับบัณฑิตศึกษ�        0(3-0-6) 

 สอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)

 ปีการศึกษาที่  2

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  

 IPA 9901 วิทย�นิพนธ์ (ก�รเลือกหัวข้อวิจัย)     12(0-12-36)   

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2  

 IPA 9902  วิทย�นิพนธ์(ก�รพัฒน�โครงร่�งวิทย�นิพนธ์์)             12(0-12-36)   

 ปีการศึกษาที่  3

 ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1  

 IPA 9903 วิทย�นิพนธ์ (ก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)   12(0-12-36)    
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11.  รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

 ภ�ษ�ไทย  ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต 

     ภ�ษ�อังกฤษ   Doctor of Philosophy 

ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็มภ�ษ�ไทย        ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�)

 ชื่อย่อภ�ษ�ไทย         ปร.ด. (นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�)

 ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ   Doctor of Philosophy (Educational Administration Innovation)

 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ    Ph.D. (Educational Administration Innovation)

สาขาวิชา      นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�

จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรแบบ 1.1 เป็นแผนก�รศึกษ�ที่เน้นก�รวิจัยโดยมีก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์คว�มรู้ใหม ่

รวม 51 หน่วยกิต

 หลักสูตรแบบ 2.1 เป็นแผนก�รศึกษ�ที่เน้นก�รวิจัยโดยมีก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ที่มีคุณภ�พสูงและก่อให้เกิด 

คว�มก้�วหน้�ท�งวิช�ก�รและวิช�ชีพ และศึกษ�ร�ยวิช�เพิ่มเติมรวม 51 หน่วยกิต

11.1 โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รายการ

แบบ 1.1

แบบวิจัย

(Dissertation Option)

แบบ 2.1

แบบวิจัยและศึกษารายวิชา

(Comprehensive Option)

1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (2 รายวิชา)

(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. รายวิชา (Course Work)

    2.1 กลุ่มวิช�แกนบังคับ  

         (Core Courses)

    2.2 กลุ่มวิช�เลือก  

         (Elective Courses)

9

6

3. วิทยานิพนธ์ Doctoral Dissertation 51 36

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต 51 หน่วยกิต
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รายวิชา

 1) กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (Foundation Courses) 2 ร�ยวิช� เป็นร�ยวิช�ที่ใช้ปรับพื้นฐ�นสำ�หรับผู้เข้�

ศึกษ�ที่ไม่มีพื้นฐ�นคว�มรู้ท�งด้�นก�รบริห�รก�รศึกษ�โดยไม่นับหน่วยกิต

 RED 9001 ก�รบริห�รก�รศึกษ�กับก�รพัฒน�สังคมที่ยั่งยืน   3(3-0-6)  

   Educational Administration and Sustainable Social Development

 RED 9002 ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รบริห�รก�รศึกษ�    3(3-0-6)

   English for Educational Administration

หม�ยเหตุ *ร�ยวิช�เสริมพื้นฐ�นสำ�หรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐ�นคว�มรู้ด้�นก�รบริห�รก�รศึกษ� โดยคว�มเห็นชอบของวิทย�ลัย

 

   2) กลุ่มวิชาแกนบังคับ (Core Courses)  

   เป็นร�ยวิช�หลักที่จำ�เป็นต้องศึกษ�ในหลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ� 

ที่ให้นักศึกษ�ได้คว�มรู้ครบถ้วนสำ�หรับก�รเป็นผู้บริห�รก�รศึกษ� โดยนักศึกษ�แบบ 2.1 (แบบวิจัยและศึกษ�ร�ยวิช�) 

ต้องศึกษ�ร�ยวิช�ในกลุ่มนี้ จำ�นวน 9 หน่วยกิต ดังนี้

 RED 9101 ระเบียบวิธีวิจัยท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�ขั้นสูง   3(2-2-5)

   Advanced Research Methodology for Educational Administration

 RED 9102 ภ�วะผู้นำ�และก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

   Leadership and Educational Change Management in the Digital Era

 RED 9103 ก�รจัดก�รนวัตกรรมเพื่อบริห�รก�รศึกษ�เชิงบูรณ�ก�ร  3(2-2-5)

   Innovation Management for Integrated Educational Administration

 3) กลุ่มวิชาเลือก (Elective Courses)

 เป็นร�ยวิช�ที่ให้นักศึกษ�เลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะในส�ข�วิช�นวัตกรรมก�ร

บริห�รก�รศึกษ�ต�มคว�มสนใจของนักศึกษ� และช่วยส่งเสริมก�รทำ�วิทย�นิพนธ์ ภ�ยใต้คำ�แนะนำ�และคว�มเห็นชอบ

ของอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� โดยนักศึกษ�แบบ 2.1 (แบบวิจัยและศึกษ�ร�ยวิช�) ต้องเลือกเรียนร�ยวิช�ในกลุ่มนี้ จำ�นวนไม่

น้อยกว่� 6 หน่วยกิต ในร�ยวิช�ต่อไปนี้

 RED 9301 ปรัชญ�และทฤษฎีก�รบริห�รก�รศึกษ�    3(3-0-6)

   Philosophy and Theories in Educational Administration

 RED 9302 ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�องค์กรท�งก�รศึกษ� ยุคดิจิทัล  3(3-0-6)

   Educational Organization Development Strategy in the Digital Era

 RED 9303 ก�รวิจัยท�งก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ก�รบริห�รก�รศึกษ�  3(2-2-5)

   Educational Research for Educational Administration Development

 RED 9304 ก�รวิเคร�ะห์และพัฒน�กฎหม�ยท�งก�รศึกษ�   3(3-0-6)

   Analysis and Development of Educational Laws

 RED 9305 นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�เปรียบเทียบ    3(2-2-5)

   Comparative Educational Administration Innovation

 RED 9306 ก�รจัดก�รทรัพย�กรท�งก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล   3(3-0-6)

   Educational Resources Management in the Digital Era
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 RED 9307 ระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อก�รบริห�รก�รศึกษ�ขั้นสูง  3(2-2-5)

   ICT System and Innovation for Advanced Educational Administration

 RED 9308 ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงและคว�มเสี่ยงท�งก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล 3(3-0-6)

   Educational Risk and Change Management in the Digital Era

 RED 9309 ปัญห�พิเศษและแนวโน้มท�งนวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�  3(2-2-5)

   Special Problems and Trends in Educational Administration Innovation

 RED 9310 ก�รพัฒน�นโยบ�ยและแผนก�รศึกษ�เชิงกลยุทธ์   3(3-0-6)

   Strategic Policy Development and Educational Planning

 RED 9311 ก�รเป็นผู้ประกอบกิจก�รและสร้�งธุรกิจก�รศึกษ�ยุคดิจิทัล  3(3-0-6)

   Educational Business Entrepreneurship and Venture Creation in the Digital Era

 RED 9312 สัมมน�ก�รบริห�รองค์กรท�งก�รศึกษ�เพื่อคว�มเป็นเลิศ  3(2-2-5)

   Seminar on Administration of Educational Organization for Excellence

 RED 9313 สัมมน�ปัญห�ก�รวิจัยและพัฒน�ท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�  3(2-2-5)

   Seminar on Research and Development Problems in Educational 

   Administration

 4) กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์ (Doctoral Dissertation)

 วิทย�นิพนธ์ สำ�หรับผู้เลือก แบบ 1.1 (แบบวิจัย) จำ�นวน 51 หน่วยกิต

 RED 9401  วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 1.1)      3(135)

   Doctoral Dissertation 1, Type 1.1

 RED 9402  วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 1.1)      12(540)

   Doctoral Dissertation 2, Type 1.1

 RED 9403  วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 1.1)      12(540)

   Doctoral Dissertation 3, Type 1.1

 RED 9404  วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 1.1)      12(540)

   Doctoral Dissertation 4, Type 1.1

 RED 9405  วิทย�นิพนธ์ 5 (แบบ 1.1)      12(540)

   Doctoral Dissertation 5, Type 1.1

 

 วิทย�นิพนธ์ สำ�หรับผู้เลือก แบบ 2.1 (แบบวิจัยและศึกษ�ร�ยวิช�) จำ�นวน 36 หน่วยกิต

 RED 9501  วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 2.1)      6(270)

   Doctoral Dissertation 1, Type 2.1

 RED 9502  วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 2.1)      6(270)

   Doctoral Dissertation 2, Type 2.1

 RED 9503  วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 2.1)      12(540)

   Doctoral Dissertation 3, Type 2.1

 RED 9504  วิทย�นิพนธ์ 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 แผนก�รศึกษ�สำ�หรับ แบบ 1.1

ปีที่ 1

ภาคการศึกษา/ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 

ชั้นปีที่ 1

RED 9001

RED 9002

ก�รบริห�รก�รศึกษ�กับก�รพัฒน�สังคมที่ยั่งยืน

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รบริห�รก�รศึกษ�

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 

ชั้นปีที่ 1

RED 9401 วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 1.1) 3(135)

ปีที่ 2

ภาคการศึกษา/ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 

ชั้นปีที่ 2

RED 9402 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 1.1) 12(540) 

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 

ชั้นปีที่ 1

RED 9403 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 1.1) 12(540)

ปีที่ 3

ภาคการศึกษา/ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 

ชั้นปีที่ 3

RED 9404 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 1.1) 12(540)

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 

ชั้นปีที่ 3

RED 9405 วิทย�นิพนธ์ 5 (แบบ 1.1) 12(540)

 10.2.2 แผนก�รศึกษ�สำ�หรับ แบบ 2.1

ปีที่ 1

ภาคการศึกษา/ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 

ชั้นปีที่ 1

RED 9001

RED 9002

RED 9101

RED 9102

ก�รบริห�รก�รศึกษ�กับก�รพัฒน�สังคมที่ยั่งยืน

ภ�ษ�อังกฤษเพื่อก�รบริห�รก�รศึกษ�

ระเบียบวิธีวิจัยท�งก�รบริห�รก�รศึกษ�ขั้นสูง

ภ�วะผู้นำ�และก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�ร

ศึกษ�ยุคดิจิทัล

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

 

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 

ชั้นปีที่ 1

RED 9103

RED 93xx

RED 93xx

ก�รจัดก�รนวัตกรรมเพื่อบริห�รก�รศึกษ�เชิง

บูรณ�ก�ร

วิช�เลือก 1

วิช�เลือก 2

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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ปีที่ 2

ภาคการศึกษา/ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 

ชั้นปีที่ 2

RED 9501 วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 2.1) 6(270)

 

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 

ชั้นปีที่ 2

RED 9502 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 2.1) 6(270)

ปีที่ 3

ภาคการศึกษา/ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 1 

ชั้นปีที่ 3

RED 9503 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 2.1) 12(540)

 

ภ�คก�รศึกษ�ที่ 2 

ชั้นปีที่ 3

RED 9504 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 2.1) 12(540)



38       หนังสือแนะนำ�หลักสูตร  วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร 

12.  รายละเอียดหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต 

ชื่อหลักสูตร

 ภ�ษ�ไทย  หลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต 

     ภ�ษ�อังกฤษ   Doctor of Management 

ชื่อปริญญา

 ชื่อเต็มภ�ษ�ไทย        ก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

 ชื่อย่อภ�ษ�ไทย         กจ.ด. (นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

 ชื่อเต็มภ�ษ�อังกฤษ   Doctor of Management (Innovative Management)

 ชื่อย่อภ�ษ�อังกฤษ    D.M. (Innovative Management)  

สาขาวิชา     นวัตกรรมก�รจัดก�ร

    - กลุ่มวิช�ก�รจัดก�รภ�ครัฐ

    - กลุ่มวิช�ก�รจัดก�รภ�คเอกชน

จำานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แบบ 1 เป็นแผนก�รศึกษ�ที่เน้นก�รวิจัย โดยทำ�วิทย�นิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

          แบบ 2 ศึกษ�ร�ยวิช� 12 หน่วยกิตและทำ�วิทย�นิพนธ์ 36 หน่วยกิต รวม 48 หน่วยกิต

12.1 โครงสร้างหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

 

รายการ

แบบ 1.1

แบบวิจัย

(Dissertation Option)

แบบ 2.1

แบบวิจัยและศึกษารายวิชา

(Comprehensive Option)

1. กลุ่มวิชาเสริมพื้นฐาน (3 รายวิชา)

(Foundation Courses)
ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต

2. รายวิชา (Course Work)

    2.1 กลุ่มวิช�แกนบังคับ  

         (Core Courses)

    2.2 กลุ่มวิช�เลือก  

         (Elective Courses)

-

-

6

6

3. วิทยานิพนธ์ Doctoral Dissertation 48 36

จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต
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รายวิชา

 1) กลุ่มวิช�พื้นฐ�น (Foundation Courses) 3 ร�ยวิช� 

 DPM 8001 ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงสำ�หรับนักบริห�ร    0(1-0-6)

   (Advanced English for the Executives)

 DPM 8002 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�ร      0(1-0-6)

   (Seminar in Innovative Management)

 DPM 8003 สัมมน�ก�รวิจัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร    0(1-0-6)

   (Seminar in Research on Innovative Management)

 2) กลุ่มวิช�บังคับ (Core Courses)  

     เป็นวิช�หลักที่นักศึกษ�แผนก�รเรียนแบบ 2.1 จำ�เป็นต้องศึกษ�ในหลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต  

ส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร มีจำ�นวน 9 หน่วยกิต ต่อไปนี้

 DPM 8101 สัมมน�ทฤษฎีนวัตกรรมก�รจัดก�รขั้นสูง    3(3-0-6)

   (Seminar in Advance Management Innovation Theory)

 DPM 8102 สัมมน�นโยบ�ยเพื่อก�รจัดก�รภ�ครัฐและเอกชน   3(3-0-6)

   (Seminar in Policy for Public and Private management)

 DPM 8103  สัมมน�ก�รวิจัยเพื่อนวัตกรรมก�รจัดก�ร    3(3-0-6)

   (Seminar in Research for Management Innovation)

 3) กลุ่มวิช�เลือก (Elective Courses)

 เป็นร�ยวิช�ที่ให้นักศึกษ�แผนก�รเรียนแบบ 2.1 เลือกเรียนเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะในส�ข�

วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�ร ต�มคว�มสนใจของนักศึกษ� โดยแบ่งกลุ่มวิช�เลือกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มวิช�ก�รจัดก�ร

ภ�ครัฐ และ กลุ่มวิช�ก�รจัดก�รภ�คเอกชน โดยนักศึกษ�ต้องเลือกเรียน 3 หน่วยกิต ในกลุ่มวิช�ที่เลือก ต่อไปนี้

 3.1 นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�ครัฐ

 DPM 8301 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อก�รพัฒน� 3(3-0-6)

   (Seminar in Management Innovation and Advance Technology                                                 

     for Development)

 DPM 8302 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รองค์ก�รภ�ครัฐและวัฒนธรรมองค์ก�ร 3(3-0-6)

   (Seminar in Innovative Organization Management and Organizational Culture)

 DPM 8303 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รบริก�รส�ธ�รณะ   3(3-0-6)

   (Seminar in Public Service Management)

 DPM 8304 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รบุคคล�กรภ�ครัฐ   3(3-0-6)

   (Seminar in Innovative Public Sector Human Resource Management )

 DPM 8305 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�ครัฐในบริบทของกฏหม�ยและก�รเมือง 3(3-0-6)

   (Seminar in Innovative public management in context of law and politics)
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 3.2 นวัตกรรมก�รจัดก�รภ�คเอกชน

 DPM 8311 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อก�รพัฒน�องค์ก�ร 3(3-0-6)

   (Seminar in Management Innovation and Advance Technology                                              

    for Organization Development)

 DPM 8312 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รองค์ก�รร่วมสมัยและวัฒนธรรมองค์ก�ร 3(3-0-6)

   (Seminar in Innovative Contemporary Organization Management                                         

    and Organizational Culture)

 DPM 8313 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์   3(3-0-6)

   (Seminar in Strategic Innovative Human Capital Management) 

 DPM 8314 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รโอก�สท�งด้�นตล�ดเงินและตล�ดทุน 3(3-0-6)

   (Seminar in Innovative Capital and Money Market Opportunities Management)

 DPM 8315 สัมมน�นวัตกรรมก�รจัดก�รก�รตล�ด    3(3-0-6)

   (Seminar in Innovative Marketing Management)

 

 4) กลุ่มวิช�วิทย�นิพนธ์ 

 DPM 8401 วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 1) (กรอบแนวคิดดุษฎีนิพนธ์)   12(540)

   (Dissertation I Type 1) (Dissertation Conceptual Framework)

 DPM 8402 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 1) (เค้�โครงดุษฎีนิพนธ์)   12(540)

   (Dissertation II Type 1) (Dissertation Proposal)

 DPM 8403 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 1) (ระเบียบวิธีวิจัยของดุษฎีนิพนธ์)  12(540)

   (Dissertation III Type 1) (Dissertation Methodology)

 DPM 8404 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 1) (ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)   12(540)

   (Dissertation IV Type 1) (Fully Done Dissertation)

 DPM 8405 วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 2) (กรอบแนวคิดดุษฎีนิพนธ์)   9(405)

   (Dissertation I Type 2) (Dissertation Conceptual Framework)

 DPM 8406 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 2) (เค้�โครงดุษฎีนิพนธ์)   9(405)

   (Dissertation II Type 2) (Dissertation Proposal)

 DPM 8407 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 2) (ระเบียบวิธีวิจัยของดุษฎีนิพนธ์)  9(405)

   (Dissertation III Type 2) (Dissertation Methodology)

 DPM 8408 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 2) (ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)   9(405)

   (Dissertation IV Type 2) (Fully Done Dissertation)

 วิทย�นิพนธ์ (Dissertation) เป็นก�รมุ่งให้นักศึกษ�ทำ�ง�นวิจัยในหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ เพื่อให้ส�ม�รถสร้�ง

องค์คว�มรู้ใหม่ในส�ข�วิช�นวัตกรรมก�รจัดก�รต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษ� พ.ศ. 2558
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12.2 แผนการศึกษาของหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ สามารถแบ่งออกได ้

เป็น 2 แผน ดังนี้

 12.2.1 แผนการศึกษาสำาหรับการจัดการภาครัฐ

แบบ 1.1 แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

DPM 8001
ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงสำ�หรับ                         

นักบริห�ร

0(3-0-6) DPM 8101 สัมมน�ทฤษฎีนวัตกรรมก�ร

จัดก�รขั้นสูง

3(3-0-6)

DPM 8002
สัมมน�ทฤษฎีนวัตกรรมก�ร

จัดก�ร

0(1-0-6) DPM 8102 สัมมน�นโยบ�ยเพื่อก�รจัดก�ร

ภ�ครัฐและเอกชน                     

3(3-0-6)

DPM 8003
สัมมน�ก�รวิจัยนวัตกรรม                        

ก�รจัดก�ร

0(1-0-6) DPM 8103 สัมมน�ก�รวิจัยเพื่อนวัตกรรม                   

ก�รจัดก�ร

3(3-0-6)

DPM 830X วิช�เลือก (กลุ่มก�รจัดก�รภ�ครัฐ) 3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

DPM 8401
วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8001 ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงสำ�หรับ               

นักบริห�ร

0(3-0-6)

DPM 8405 วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 2.1) 9(405)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

DPM 8402 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8406 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 2.1) 9(405)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

DPM 8403 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8407 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 2.1) 9(405)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

DPM 8404 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8408 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 2.1) 9(405)
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 12.2.2 แผนการศึกษาสำาหรับการจัดการภาคเอกชน

แบบ 1.1 แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

DPM 8001
ภ�ษ�อังกฤษข้ันสูงสำ�หรับ                           

นักบริห�ร

0(3-0-6) DPM 8101 สัมมน�ทฤษฎีนวัตกรรม                    

ก�รจัดก�รขั้นสูง

3(3-0-6)

DPM 8002
สัมมน�ทฤษฎีนวัตกรรมก�ร

จัดก�ร

0(1-0-6) DPM 8102 สัมมน�นโยบ�ยเพื่อก�รจัดก�ร

ภ�ครัฐและเอกชน                     

3(3-0-6)

DPM 8003
สัมมน�ก�รวิจัยนวตักรรม                          

ก�รจัดก�ร

0(1-0-6) DPM 8103 สัมมน�ก�รวิจัยเพื่อนวัตกรรมก�ร

จัดก�ร

3(3-0-6)

DPM 830X วิช�เลือก (กลุ่มก�รจัดก�รภ�ค

เอกชน)

3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

DPM 8401 วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8001 ภ�ษ�อังกฤษขั้นสูงสำ�หรับนัก

บริห�ร

0(3-0-6)

DPM 8405 วิทย�นิพนธ์ 1 (แบบ 2.1) 9(405)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

DPM 8402 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8406 วิทย�นิพนธ์ 2 (แบบ 2.1) 9(405)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

DPM 8403 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8407 วิทย�นิพนธ์ 3 (แบบ 2.1) 9(405)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

DPM 8404 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 1.1) 12(540) DPM 8408 วิทย�นิพนธ์ 4 (แบบ 2.1) 9(405)
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13.  ข้อมูลค่าลงทะเบียนหลักสูตรของวิทยาลัย

หลักสูตร วัน ค่าลงทะเบียนตามหลักสูตร

ปริญญาโท

บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (M.B.A.)
เส�ร์ 159,000

อังค�ร / พฤหัสบดี 149,000

รัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (M.P.A.) 
อ�ทิตย์ 135,000

อังค�ร / พฤหัสบดี 119,000

ศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (M.Ed.) เส�ร์ - อ�ทิตย์ 150,000

ก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (M.M.) เส�ร์ - อ�ทิตย์ 159,000

ปริญญาเอก

บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เส�ร์ - อ�ทิตย์ 550,000

รัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.) อ�ทิตย์ 550,000

ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) เส�ร์ 425,000

ก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (D.M.) อ�ทิตย์ 425,000

หม�ยเหตุ :  1. วิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่าย 

    ต่างๆ ที่ได้ชำาระแก่วิทยาลัยแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

  2. ก�รลงทะเบียนให้ชำ�ระก่อนวันเปิดภ�คก�รศึกษ� หรือต�มที่ฝ่�ยวิช�ก�รกำ�หนด

  3. ค่�ลงทะเบียนที่ระบุไม่รวมค่�ก�รสอบ
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14.  แนวทางเพื่อเสริมศักยภาพการเขียนวิทยานิพนธ์

 วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ (RCIM) มีคว�มมุ่งมั่นที่จะผลิต

ดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคว�มรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ...เพ่ือให้ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐและ

ภ�คเอกชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ...รวมทั้งก�รแสวงห�และพัฒน�องค์คว�มรู้ในท�งก�รบริห�รภ�ครัฐและเอกชนได้

อย่�งกว้�งขว�งและลุ่มลึก ในระดับน�น�ช�ติ วิทย�ลัยจึงคิดค้นและนำ�นวัตกรรมใหม่ม�ใช้ในกระบวนก�รศึกษ�ระดับ

ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งวิทย�ลัยได้สรรห�นักวิช�ก�รที่เป็นที่ยอมรับในวงวิช�ก�ร มีผลง�นวิจัยหล�กหล�ย มีผลง�นก�รสอน 

อันโดดเด่น ม�ทำ�หน้�ที่ผู้สอน อ�จ�รย์ที่ปรึกษ� และผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทย�นิพนธ์ เพื่อให้นักศึกษ�ที่ทำ�ง�นประจำ�ไม่ว่�

จะเป็นผู้บริห�รในภ�ครัฐหรือเอกชนส�ม�รถเรียนจบต�มหลักสูตรได้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด

 •.Dissertation...Coaching...จัดให้มีก�รสอนก�รเขียนวิทย�นิพนธ์..ให้คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�อย่�ง 
ใกล้ชิด..วิทย�ลัยจัดให้มีนักวิจัยมืออ�ชีพช่วยว�งแผนและสนับสนุนก�รทำ�วิจัย..แนะนำ�กระบวนก�รเรียนที่เป็นระบบ
เตรียมเน้ือห�ก�รเรียนเพื่อให้ก�รเรียนในชั้นเรียนมีประสิทธิภ�พ..มีก�รแนะนำ�เตรียมสอบ..ประส�นง�นกับอ�จ�รย์ที่
ปรึกษ�อย่�งเป็นระบบ..และก�รสนับสนุนท้ังท�งด้�นข้อมูลและเทคนิคก�รทำ�วิจัย.โดยเป้�หม�ยคือก�รเรียนที่ประสบ
คว�มสำ�เร็จพร้อมด้วยคว�มรู้ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด..โดยคณ�จ�รย์ที่มีประสบก�รณ์ก�รวิจัยทั้งในเชิงคุณภ�พ..
เชิงปริม�ณและมีประสบก�รณ์ก�รสอนร่วมท้ังมีผลง�นก�รวิจัยในระดับน�น�ช�ติ..คอยให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ก�รเขียน

ดุษฎีนิพนธ์อย่�งใกล้ชิด..เพื่อให้นักศึกษ�ส�ม�รถเข้�ใจและเข้�ถึงข้อมูลพร้อมที่จะสร้�งผลง�นตีพิมพ์วิทย�นิพนธ์ที่เป็น
ม�ตรฐ�นสูงในเวล�ที่กำ�หนด ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ในระดับปริญญ�เอก

 • Academic Advisor ก�รเขียนวิทย�นิพนธ์เน้นก�รใช้วิธีแผนที่นำ�ท�ง (Roadmap of research)  

ซึ่งเป็นวิธี ก�รที่จะทำ�ให้นักศึกษ�ได้มีแนวท�งในก�รเขียนวิทย�นิพนธ ์ครอบคลุมทุกขั้นตอนอย่�งละเอียดและลึกซึ้ง
 • Database Center มีระบบฐ�นข้อมูลภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ ติดต่อและเชื่อมโยงฐ�นข้อมูลของ 
หน่วยง�นต่�งๆ เพื่อสนับสนุนก�รทำ�วิจัยท�งด้�นบริห�รรัฐกิจ โดยมีนักวิจัยให้คำ�แนะนำ� ลดขั้นตอนห� ข้อมูล ก�ร
จัดก�รข้อมูล และเทคนิคที่เหม�ะสมในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
 • Integrated Case Study กรณีศึกษ�ท�งด้�นบริห�รรัฐกิจจ�กโครงก�รบริก�รวิช�ก�ร โครงก�รคว�มร่วม 
มือภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�คประช�สังคม องค์กรระดับน�น�ช�ติ และมห�วิทย�ลัยในต่�งประเทศ
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15.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

ผู้อำานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิก�   Ph.D. (Interpersonal Communication)

อาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 ผศ.ดร.ศรีสมร ผ่องพุฒิ    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ผศ.ดร.นพนภ� จุลโลบล    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ผศ.ดร.ด�ร�รัตน์ สุขแก้ว    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ผศ.ดร.ว�สุก�ญจน์ ง�มโฉม   บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ผศ.ดร.ม�ลัย กมลสกุลชัย    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.เกียรติศักดิ์ สมัครสม�น   บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.ถนอมศักดิ์ สุวรรณน้อย   D.B.A. (Finance)

 ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์   บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณส�ธิต    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.สุภ�พร เพ่งพิศ    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.ศิริพงษ์ สีใสไพร    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.จุฑ�ม�ศ วงศ์กันทร�กร   ปร.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.ก้�วไกล วุฒิเสน    บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์    ปร.ด. (บริห�รธุรกิจ)

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 รศ.ดร.ธ�ตรี  จันทรโคลิก�   Ph.D. (Economics)

 รศ.ดร.ศิลปพร   ศรีจั่นเพชร   Ph.D. (Accounting)

 ผศ.ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุก�ญจน์   Ph.D. (Marketing)

 ผศ.ศิวะ วสุนธร�ภิวัฒก์    รอ.ม. (ก�รจัดก�รภ�ครัฐและภ�คเอกชน)

 ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์   Ph.D. (Economics)

 ดร.ม�นะ นิมิตมงคล    ปร.ด. (ก�รพัฒน�ธรรม�ภิบ�ล)

 ดร.สุรพงษ์ วัชรจิตต์         Ph.D. (Management)

 อ.วรมิตร  ครุฑโต    พบ.ม. (พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ)

 อ.อดุลย์  โชตินิส�กรณ์    พบ.ม. 

 อ.วสันต์  พงศ์สุประดิษฐ์    รอ.ม. (ก�รจัดก�รภ�ครัฐและภ�คเอกชน)
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 คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ต่อ)

 ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์   Ph.D. (Economics)
 ดร.ม�นะ นิมิตมงคล    ปร.ด. (ก�รพัฒน�ธรรม�ภิบ�ล)
 ดร.สุรพงษ์ วัชรจิตต์         Ph.D. (Management)
 อ.วรมิตร  ครุฑโต    พบ.ม. (พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ)
 อ.อดุลย์  โชตินิส�กรณ์    พบ.ม. 
 อ.วสันต์  พงศ์สุประดิษฐ์    รอ.ม. (ก�รจัดก�รภ�ครัฐและภ�คเอกชน)
 อ.พงษ์ศักดิ์  ชิวชรัตน์    M.E.   
 อ.สิต�งศุ์ จุลช�ต     กรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท จุลสิตศุ์ จำ�กัด
 อ.พรชัย ปฏิภ�ณปรีช�วุฒิ    รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รกำ�กับกิจก�รพลังง�น
 อ.โชติศักดิ์ อ�สภวิริยะ    กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ สำ�นักง�นพัฒน�พิงคนคร  
       (องค์ก�รมห�ชน)
 อ.ปภ�ณ ธีรบวรรัตน์        M.B.A.  (Executive)
 อ.ตริณ อินทรโอภ�ส     M.B.A. (Financial Engineering)
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16.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)

อาจารย์ประจำาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 ศ.ดร.วรเดช จันทรศร    Ph.D. (Public Administration)

 รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง    ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว    ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 พันเอก ผศ.ดร.วรสิทธิ์ เจริญพุฒ   รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 พลเอก ผศ.ดร.เกษมช�ติ นเรศเสนีย์  รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ผศ.ดร.ชมภูนุช หุ่นน�ค    ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ผศ.ดร.รัชย� ภักดีจิตต์    Ph.D. (รัฐประศ�สนศ�สตร์) 

 ผศ.ดร.ฐิติม� โห้ลำ�ยอง     รป.ด. (นโยบ�ยส�ธ�รณะ)

 ผศ.ดร.สุเช�วน์ มีหนองหว้�   รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำ�ร�ญ     Ph.D. (สังคมวิทย�ก�รเมือง)

 ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี    Ph.D. (ก�รส่งเสริมก�รเกษตรและเศรษฐศ�สตร์เกษตร)

 รศ.ดร.จุมพล หนิมพ�นิช    ร.ด. (รัฐศ�สตร์)

 ดร.รัชฎ� จิว�ลัย     Ph.D. (Political Science)

 ดร.พรชัย ฐีระเวช    กจ.ด. (ก�รจัดก�รภ�ครัฐ)

 ดร.วิทย� เจียรพันธุ์    ปร.ด. (พัฒนบูรณ�ก�รศ�สตร์)
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17.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)

อาจารย์ประจำาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน     Ed.D. (Educational Administration) 
 รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์    ค.ด. (ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�)
 ผศ.ดร.วรรณรี ป�นศิริ     ศ.ด. (ก�รวิจัยและประเมินท�งก�รศึกษ�)
 ผศ.ดร.จำ�รัส แจ่มจันทร ์     ปร.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย     ค.อ.ด. (ก�รบริห�รอ�ชีวศึกษ�)
 ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย     ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษ�)
 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย    ค.ด. (บริห�รก�รศึกษ�)
 น�ว�อ�ก�ศเอก ดร.พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ   ค.ด. (วิธีวิทย�ก�รวิจัยก�รศึกษ�) 
 ดร.รักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธี    ศษ.ด. (เทคโนโลยีก�รศึกษ�)
 ดร.ทนง ทองภูเบศร์      Ph.D. (Educational Research Methodology)
 ดร.ประทีป ม�กมิตร     ปร.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.อุษ� ง�มมีศรี      ปร.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�และภ�วะผู้นำ�)
 ดร.สมใจ สืบเส�ะ     ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษ�)
 ดร.อมรรัตน์ พันธ์ง�ม     ค.ด. (ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�) 
 ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์     กจ.ด. (ก�รจัดก�รศึกษ�)
 ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์     ปร.ด (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.พงษ์กฤตย์ น�มปพนอังกูร    กศ.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.ชินวงศ์ ศรีง�ม     Ph.D. (Education)
 ดร.ละมุล รอดขวัญ      Ph.D. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.นวลใย  นิลบรรพ์      กจ.ด. (ก�รจัดก�รก�รศึกษ�)
 ดร.ดรุณี ปัญจรัตน�กร      ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อส�รก�รศึกษ�)
 รศ.ดร.สุวิทย์ ภ�ณุจ�รี     ศษ.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�และผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง)
 

คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 ศ.ดร.ส�ยหยุด จำ�ป�ทอง     ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์     
 ศ.(เกียรติคุณ) ดร. อนันต์ รัศมี    ศ.ดร.ปรัชญ�นันท์ นิลสุข     
 รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชต     รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง     
 รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์     รศ.ดร.ประกอบ คุณ�รักษ์     
 รศ.ดร. ประไพ จันทร�สกุล    รศ.ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร     
 รศ.ดร.พีรพงศ์  ทิพน�ค     รศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ     
 รศ.ดร.รุ่งนภ� ตั้งจิตรเจริญกุล    รศ.ดร.โกสุม  ส�ยใจ 
 รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชร�ภรณ์    ผศ.ดร.เกศสุด� รัชฎ�วิศิษฐกุล    
 ดร.อำ�น�จ บัวศิร ิ      ดร.อนันต์ เตียวต๋อย     
 ดร.วิริยะ ฤชัยพ�ณิชย์     ดร.นลินี สุตเศวต      
 ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน     ดร.วิทย� ศรีชมภู      
 อ.ชัยอนันต์ แก่นดี
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18.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M)

(นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

อาจารย์ประจำาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
 ผศ.ดร.ฐิติม� โห้ลำ�ยอง     รป.ด (นโยบ�ยส�ธ�รณะ)
 ผศ.ดร.เช�วฤทธิ์ เช�ว์แสงรัตน์    Ph.D. (History)
 ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ     ปร.ด. (ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศ)
 ดร.นำ�พล ม่วงอวยพร     Ph.D. (Social Science)
 ดร.สร้อยบุปผ� ส�ตร์มูล     Ph.D. (Economics)
 ดร.อธิธัช สิรวริศร�     Ph.D (Economics)
 ดร.ไกร บุญบันด�ล     ปร.ด. (ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�)
 ดร.สุพัตร� ยอดสุร�งค์     รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ดร.ชัชว�ล แสงทองล้วน     ปร.ด. (ก�รจัดก�รภ�วะผู้นำ�เชิงยุทธศ�สตร์คว�มเป็นเลิศ)

 ดร.สุนันท� เสถียรม�ศ     ปร.ด. (นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

 
คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

 ศ.ดร.สุเทพ เช�วลิต     พบ.ด. (ก�รบริห�รก�รพัฒน�)
 ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำ�ร�ญ     Ph.D. (สังคมวิทย�ก�รเมือง)
 ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล     M.B.A. (บริห�รธุรกิจ)
 รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์     D.B.A. (Management)
 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด     ปร.ด. (บริห�รธุรกิจ)
 ดร.บุญเกียรติ วิสิทธิก�ศ     D.B.A. (Business Administration)
 ดร.ประพัน ไพรอังกูร     รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 พลอ�ก�ศตรี ดร.ทิพชัย ทิพยุทธ์    รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ดร.ช�ญ ธ�ระว�ส     Ph.D. (Finance)
 ดร.วิวัฒน์ กรมดิษฐ์     รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ดร.บุญยิ่ง คงอ�ช�ภัทร     ปร.ด. (ก�รจัดก�ร)
 ดร.รัชฎ�  จิว�ลัย     Ph.D. (Political Science)
 ดร.พรชัย ฐีระเวช     กจ.ด. (ก�รจัดก�รภ�ครัฐ)  
 อ�จ�รย์วรมิตร ครุฑโต     ศ.ม. (พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ)
 อ�จ�รย์พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์    M.Eng. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 อ�จ�รย์ธงรบ ด่�นอำ�ไพ     บธ.ม. (บริห�รธุรกิจ)
 อ�จ�รย์ปภ�ณ ธีรบวรรัตน์    บธ.ม. (ก�รเงิน)
 อ�จ�รย์ตริณญ์ อินทรโอภ�ส    M.A. (เศรษฐศ�สตร์), M.B.A. (วิศวกรรมก�รเงิน) 
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19.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

ผู้อำานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิก�          Ph.D. (Interpersonal Communication)

อาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 

 ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิก�    Ph.D. (Interpersonal Communication)

 ดร.สร้อยบุปผ� ส�ตร์มูล      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.ธ�ตรี จันทรโคลิก�     Ph.D. (Economics) 

 รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร    Ph.D. (Accounting) 

 ผศ.ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ    Ph.D. (Management Studies)

 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลห�นนท์    Ph.D. (Economics)

 ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์     Ph.D. (Interpersonal Communication)

 ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติม�นนท์     Ph.D. (Economics)

 ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช     D.B.A (Operational Research)

  ดร.กุลกัลย� พระย�ร�ช     Ph.D. (Economics) 

 ดร.มณเฑียร สติม�นนท์     Ph.D. (Economics) 

 ดร.พ�สน์ ทีฑทรัพย์     D.B.A. (Business Admin-Management)

 ดร.วรพนธ์ วัฒน�ธร      Ph.D. (Finance)

 ดร.ชลลด� สัจจ�นิตย์      Ph.D.(Marketing)

 ดร.มรรษภร เชื้อทองฮัว     Ph.D. (Business Administration)
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20.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (D.P.A.)

อาจารย์ประจำาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ศ.ดร.อรุณ รักธรรม     Ph.D. (Public Administration)

 ศ.ดร.วรเดช จันทรศร     Ph.D. (Public Administration)

 รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง        ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 รศ.ดร.สมพร เฟื่องจันทร์     Ph.D. (Policy Analysis)

 รศ.ดร.วิพร เกตุแก้ว     Ph.D. (Development  Administration)

 รศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นก�ร       รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำ�ร�ญ      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. (รัฐศ�สตร์) 

 ศ.ดร.สร้อยตระกูล  อรรถม�นะ    ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี     Ph.D. (ก�รส่งเสริม-ก�รเกษตร และ 

         เศรษฐศ�สตร์เกษตร)

 ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เช�วลิต    พบ.ด. (ก�รบริห�รก�รพัฒน�)

 ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี     Ph.D. (ก�รส่งเสริมก�รเกษตรและเศรษฐศ�สตร์เกษตร)

 รศ.ดร.อิสระ  สุวรรณบล           Ph.D. (Political Science)

 รศ.ดร.ปรีช�  หงส์ไกรเลิศ          Ph.D. (Political Science)

 รศ.ดร.ปธ�น  สุวรรณมงคล         ร.ด. (รัฐศ�สตร์) 

 รศ.ดร.จุมพล  หนิมพ�นิช          ร.ด. (รัฐศ�สตร์) 

 รศ.ดร.ดำ�รงศักดิ์  จันโททัย    สส.ด. (ก�รบริห�รสังคม) 
 รศ.ดร.บรรพต  วิรุณร�ช     ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ผศ.ดร.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง     รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 พลเอก ดร.ยอดยุทธ บุญญ�ธิก�ร    ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ดร.รัชฎ� จิว�ลัย      Ph.D. (Political Science)
 ดร.วิทย�  เจียรพันธุ์     ปร.ด. (พัฒนบูรณ�ก�รศ�สตร์)

 ดร.พรชัย ฐีระเวช     กจ.ด. (ก�รจัดก�รภ�ครัฐ)
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อาจารย์ประจำาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 รศ.ดร.พิภพ วชังเงิน     Ed.D. (Educational Administration) 
 รศ.ดร.จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์    ค.ด. (ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�)
 ผศ.ดร.วรรณรี ป�นศิริ     ศ.ด. (ก�รวิจัยและประเมินท�งก�รศึกษ�)
 ผศ.ดร.จำ�รัส แจ่มจันทร ์     ปร.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ ศิริมัย     ค.อ.ด. (ก�รบริห�รอ�ชีวศึกษ�)
 ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย     ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษ�)
 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย    ค.ด. (บริห�รก�รศึกษ�)
 น�ว�อ�ก�ศเอก ดร.พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ   ค.ด. (วิธีวิทย�ก�รวิจัยก�รศึกษ�) 
 ดร.รักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธี    ศษ.ด. (เทคโนโลยีก�รศึกษ�)
 ดร.ทนง ทองภูเบศร์      Ph.D. (Educational Research Methodology)
 ดร.ประทีป ม�กมิตร     ปร.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.อุษ� ง�มมีศรี      ปร.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�และภ�วะผู้นำ�)
 ดร.สมใจ สืบเส�ะ     ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษ�)
 ดร.อมรรัตน์ พันธ์ง�ม     ค.ด. (ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�) 
 ดร.วิรัตน์ มณีพฤกษ์     กจ.ด. (ก�รจัดก�รศึกษ�)
 ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์     ปร.ด (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.พงษ์กฤตย์ น�มปพนอังกูร    กศ.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.ชินวงศ์ ศรีง�ม     Ph.D. (Education)
 ดร.ละมุล รอดขวัญ      Ph.D. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)
 ดร.นวลใย  นิลบรรพ์      กจ.ด. (ก�รจัดก�รก�รศึกษ�)
 รศ.ดร.สุวิทย์ ภ�ณุจ�รี     ศษ.ด. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�และผู้นำ�ก�รเปลี่ยนแปลง)
 

คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 ศ.ดร.ส�ยหยุด จำ�ป�ทอง     ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์     
 ศ.(เกียรติคุณ) ดร. อนันต์ รัศมี    ศ.ดร.ปรัชญ�นันท์ นิลสุข     
 รศ.ดร.ทิวัตถ์ มณีโชต     รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง     
 รศ.ดร.ประกฤติ พูลพัฒน์     รศ.ดร.ประกอบ คุณ�รักษ์     
 รศ.ดร. ประไพ จันทร�สกุล    รศ.ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร     
 รศ.ดร.พีรพงศ์  ทิพน�ค     รศ.ดร.สุเทพ  อ่วมเจริญ     
 รศ.ดร.รุ่งนภ� ตั้งจิตรเจริญกุล    รศ.ดร.โกสุม  ส�ยใจ 
 รศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชร�ภรณ์    ผศ.ดร.เกศสุด� รัชฎ�วิศิษฐกุล    
 ดร.อำ�น�จ บัวศิร ิ     ดร.อนันต์ เตียวต๋อย     
 ดร.วิริยะ ฤาชัยพ�ณิชย์     อ.ชัยอนันต์ แก่นดี

21.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) 
(ส�ข�นวัตกรรมก�รบริห�รก�รศึกษ�)
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22.  อาจารย์ประจำาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.)

(นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

    อาจารย์ประจำาหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต 
 ผศ.ดร.เช�วฤทธิ์ เช�ว์แสงรัตน์    Ph.D. (History)
 ผศ.ดร.ฐิติม� โห้ลำ�ยอง     รป.ด. (นโยบ�ยส�ธ�รณะ)
 ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภ�ยนต์    Ph.D. (Communication)
 ผศ.ดร.พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒิ   รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ผศ.ดร.ก�ญจน� พันธุ์เอี่ยม   ปร.ด. (ก�รจัดก�รภ�วะผู้นำ�เชิงยุทธศ�สตร์คว�มเป็นเลิศ)
 ผศ.ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร    Ph.D. (Economics)
 ผศ.ดร.สุเช�วน์ มีหนองหว้�   รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ดร.ฟ้�ใส ส�ม�รถ    รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)  
 ดร.ชัชว�ล แสงทองล้วน    ปร.ด. (ก�รจัดก�รภ�วะผู้นำ�เชิงยุทธศ�สตร์คว�มเป็นเลิศ)
 ดร.อำ�นวย บุญรัตนไมตร ี    ปร.ด. (รัฐศ�สตร์)
 ดร.สุพัตร� ยอดสุร�งค์    รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ดร.อธิธัช สิรวริศร�    Ph.D. (Economics)
 ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ    Ph.D. (International Development)
 ดร.ภคมน  โภคะธีรกุล    ปร.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.สุนันท� เสถียรม�ศ    ปร.ด. (นวัตกรรมก�รจัดก�ร)

คณาจารย์์ผู้ทรงคุณวุฒิหลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต 
 ศ.ดร.สมบูรณ์  สุขสำ�ร�ญ    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  เช�วลิต   พบ.ด (ก�รบริห�รก�รพัฒน�)
 รศ.ดร.ธน�กร   ธน�ธ�รชูโชติ   D.B.A. (บริห�รธุรกิจ)
 รศ.ดร.นพดล  เจียมสวัสดิ์    Ph.D. (Chemical   Engineering)
 รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์    D.B.A. (Management)
 รศ.ดร.ลักษมี ง�มมีศรี      Ph.D. (บริห�รธุรกิจ)    
 ผศ.ดร.เพ็ชรัตน์   ไสยสมบัติ   Ph.D. (ก�รบริห�รก�รพัฒน� หลักสูตรน�น�ช�ติ)   
 ผศ.ดร.วนิด�  วดีเจริญ    Ph.D. (  Business Management )
 ผศ.ดร.สมคิด  ดวงจักร์    D.P.A. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด    Ph.D. (บริห�รธุรกิจ)
 พลอ�ก�ศตรี ดร.ทิพชัย ทิพยุทธ์    D.P.A. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ดร.ช�ญ  ธ�ระว�ส    Ph.D. (ก�รเงิน)
 ดร.วิวัฒน์  กรมดิษฐ์    D.P.A. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ดร.ประพัน  ไพรอังกูร    D.P.A. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ดร.จิรพันธ์ สกุณ�    Ph.D. (ก�รบริห�รกลยุทธ์และธุรกิจระหว่�งประเทศ)
 ดร.ชวลิต  โรจนประภ�ยนต์    Ph.D. (Social Sciences)
 ดร.บุญยิ่ง  คงอ�ช�ภัทร    Ph.D. (Marketing Management)
 ดร.พรชัย ฐีระเวช    กจ.ด. (ก�รจัดก�รภ�ครัฐ)  
 ดร.รัชฎ�  จิว�ลัย    Ph.D. (Political Science)
 ดร.สมเจตน์ พันธุโฆษิต    Ed.D. (Administration and Supervision)
 อ�จ�รย์กฤษณ์ อิ่มแสง    วศ.บ. (วิศวกรรมโยธ�)

 อ�จ�รยอดุลย์ โชตินิส�กรณ์   พบ.ม.  
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23. อาจารย์ประจำาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 ศ.ดร.วรเดช จันทรศร     Ph.D.(Public Administration)   

 ศ.ดร.อรุณ รักธรรม     Ph.D. (Public Administration)

 รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง     ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ผศ.ดร.พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ    รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์) 

 ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภ�ยนต์    Ph.D. (Interpersonal/Intercultural 

        Communication)

 ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิก�    Ph.D. (Interpersonal Communication)

 ผศ.ดร.ชมพูนุช หุ่นน�ค     ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ผศ.ดร.ฐิติม� โห้ลำ�ยอง     รป.ด. (นโยบ�ยส�ธ�รณะ)

 ผศ.ดร.เช�วฤทธิ์ เช�ว์แสงรัตน์    Ph.D. (History)

 ผศ.ดร.รัชย� ภักดีจิตต์     Ph.D. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)
 ผศ.ดร.วรรณรี ป�นศิริ      ศ.ด. (ก�รวิจัยและประเมินท�งก�รศึกษ�)
 ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย      ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษ�)
 ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร    Ph.D ก�รบริห�รก�รศึกษ�

 ดร.อำ�นวย บุญรัตนไมตร ี     ปร.ด. (รัฐศ�สตร์)

 ดร.อธิธัช สิรวริศร�     Ph.D. (Economics)

 ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบ�งย�ง    ปร.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์)

 ดร.สุภ�พร เพ่งพิศ     บธ.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.นำ�พล ม่วงอวยพร      Ph.D. (Social sciences)

 ดร.ชัชว�ล แสงทองล้วน     ปร.ด. (ก�รจัดก�รภ�วะผู้นำ�ยุทธศ�สตร ์

        คว�มเป็นเลิศ) 

 ดร.จุฑ�ม�ศ วงศ์กันทร�กร    ปร.ด. (บริห�รธุรกิจ)

 ดร.ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ     Ph.D. (International Development)

 ดร.สุพัตร� ยอดสุร�งค์     รป.ด. (รัฐประศ�สนศ�สตร์) 

 ดร.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์     ปร.ด. (บริห�รธุรกิจ)
 ดร.ทนง ทองภูเบศร์      Ph.D. (Educational Research Methodology)

 ดร.ละมุล รอดขวัญ      Ph.D. (ก�รบริห�รก�รศึกษ�)

 อ.รัชกฤช คล่องพย�บ�ล     บธ.ม. (บริห�รธุรกิจ)
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25. ขั้นตอนการสมัคร

 24.1 ผู้สมัครหลักสูตร พื้นที่ศาลายา  

 รายละเอียดการสมัครดังนี้

  (1)  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกส�รที่ วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัย 

                    เทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลส�ย 5 ต.ศ�ล�ย� 

                    อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

   (2)  ติดต่อสอบถ�มได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2441-6067, 092-442-8000

   (3)  สมัครผ่�นเว็บไซต์ ได้ที่ https://www.rcim.in.th, http://rcim.rmutr.ac.th   

       หรือ rcim@rmutr.ac.th 

  (4)  ก�รชำ�ระเงินค่�สมัคร โดยก�รโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�ร กรุงไทย  

             ส�ข�ศ�ล�ย� ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์  

             (กองทุนวิทย�ลัยบัณฑิตนวัตกรรม) เลขที่ บัญชี 459-0-27094-3 และส่งสำ�เน�ใบโอนเงินไปพร้อม 

             กับหลักฐ�นก�รสมัคร

 24.2 ผู้สมัครหลักสูตร พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

 รายละเอียดการสมัครดังนี ้

  (1) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกส�รที่ วิทย�ลัยนวัตกรรมก�รจัดก�ร ชั้น 6 มทร.รัตนโกสินทร์  

       วิทย�เขตพื้นที่วังไกลกังวล.. 

       ถนนเพชรเกษม (ก.ม. 242) ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110   

  (2)  ติดต่อสอบถ�มได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 092-442-7000 ,080-254-5256

   (3)  สมัครผ่�นเว็บไซต์ ได้ที่ https://www.rcim.in.th, http://rcim.rmutr.ac.th   

       หรือ rcim@rmutr.ac.th 

  (4)  ก�รชำ�ระเงินค่�สมัคร โดยก�รโอนเงินเข้�บัญชีธน�ค�ร กรุงไทย  

             ส�ข�ศ�ล�ย� ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์  

             (กองทุนวิทย�ลัยบัณฑิตนวัตกรรม) เลขที่ บัญชี 459-0-27094-3 และส่งสำ�เน�ใบโอนเงินไปพร้อม 

             กับหลักฐ�นก�รสมัคร

เข้าศึกษาหลักสูตร คุณสมบัติ

1. หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (บธ.ม.)

สำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ตำ�กว่�ปริญญ�ตรีหรือเทียบเท่�
2. หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (รป.ม.)

3. หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (ศษ.ม.)

4. หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (กจ.ม.)

5. หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

สำ�เร็จก�รศึกษ�ไม่ตำ�กว่�ปริญญ�โทหรือเทียบเท่�
6. หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)

7. หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

8. หลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด.)

่

่

24.  คุณสมบัติผู้สมัคร
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26.  หลักฐานการสมัคร

  เอกส�รหลักฐ�นที่ยื่นพร้อมใบสมัคร มีดังนี้
   1. ภ�พถ่�ยขน�ด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป
   2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวอื่นๆ ซึ่งออกโดยร�ชก�ร จำ�นวน 1 ฉบับ
   3. หลักฐ�นก�รเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้�มี) จำ�นวน 1 ฉบับ
   4. สำ�เน�ใบปริญญ�บัตร และใบรับรองผลก�รศึกษ� (ทร�นสคริป)
   5. สำ�เน�ผลก�รสอบภ�ษ�อังกฤษ (ถ้�มี)
   6. สำ�เน�หลักฐ�นก�รชำ�ระเงินค่�สมัคร

28. ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา

 ปฎิทินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร 

กำาหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน

เปิดรับสมัคร กุมภ�พันธ์ - มิถุน�ยน กรกฎ�คม – พฤศจิก�ยน -

เปิดภ�คเรียน กรกฎ�คม – ตุล�คม พฤศจิก�ยน - กุมภ�พันธ์ มีน�คม - มิถุน�ยน

27. ค่าสมัครเข้าศึกษา
  1. หลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต (M.B.A.)    500 บ�ท

  2. หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรมห�บัณฑิต (M.P.A.)    500 บ�ท

  3. หลักสูตรศึกษ�ศ�สตรมห�บัณฑิต (M.Ed.)    500 บ�ท

  4. หลักสูตรก�รจัดก�รมห�บัณฑิต (M.M.)     500 บ�ท

  5. หลักสูตรบริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)    1,000 บ�ท 

  6. หลักสูตรรัฐประศ�สนศ�สตรดุษฎีบัณฑิต  (D.P.A.)   1,000 บ�ท

  7. หลักสูตรปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)     1,000 บ�ท

  8. หลักสูตรก�รจัดก�รดุษฎีบัณฑิต (D.M.)     1,000 บ�ท

  *วิทยาลัยขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าสมัคร ค่าบำารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

        ที่ได้ชำาระแก่วิทยาลัยแล้วไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

 29. ติดต่อ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์

  พื้นที่ศาลายา

        โทรศัพท์ 0-2441-6067, 092-442-8000

  พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 

        โทรศัพท์ 092-442-7000, 080-254-5256

  เว็บไซต ์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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