
หน้า 1 ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๔ 

คุยกับบรรณาธิการ  

     สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีท่ี ๑๐ ฉบับท่ี ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 

พ.ศ. 256๔ ช่วงท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 25๖๔ ท่านใดท่ีสนใจ 

จะศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ครับ เดือนนี้อากาศร้อนๆ และปัจจุบันยังมีโรคติดต่อโรคติด  

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูแลตัวเอง รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ  อาจารย์รพี  ม่วงนนท์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจ าปีการศกึษา 
256๔ จ านวน ๗ หลักสูตร..คือ.. 
 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต..(บธ.ม. : M.B.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
เปิดสอนภาคพเิศษ(ภาคค่ า) และภาคพเิศษ(เสารแ์ละอาทติย์) พื้นท่ีศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. : M.P.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 1 
ปีคร่ึง เปิดสอนภาคพเิศษ(ภาคค่ า) และภาคพเิศษ(เสาร์และอาทติย)์ พื้นท่ีศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 ๓.หลักสูตรหลักสูตรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม : M.Ed.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา ๒ 
ปี เปิดสอนพื้นท่ีศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล 
 ๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต (บธ.ด : D.B.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี 
เปิดสอนพืน้ท่ีศาลายา 
  ๕.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑติ (รป.ด : D.P.A.).รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2  
ปีคร่ึง เปิดสอนพืน้ท่ีศาลายา 
 ๖.หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต (ปร.ด. : Ph.D.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปคีรึ่ง เปิดสอนพื้นท่ีศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 ๗.หลักสูตรการจัดการดุษฎบัีณฑิต (กจ.ด. : D.M.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ รับสมัครผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปคีรึ่ง เปิดสอนวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 256๔ เร่ิมรับสมคัรตัง้แตบั่ดนี ้ถงึวนัที ่1๐ กรกฎาคม 256๔ หลกัสูตรภาษาไทย 
เรียนเฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสริินธร  มทร.รัตนโกสทิร์ ศาลายา จ.นครปฐม คดัเลอืกนักศกึษา 

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 / 256๔ 



หน้า 2 ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๔ 

อบรมหลักสตูรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน  
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย 
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพ่ือเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผอ.รพี 
ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 316 อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม  

อบรมหลักสตูรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน  

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย 
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพ่ือเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ฐิติมา 
โห้ล ายอง และ ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 319 
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม  



หน้า 3 ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๔ 

อบรมหลักสตูรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน  
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย 
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพ่ือเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ฐิติมา 
โห้ล ายอง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 319 อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม  

อบรมหลักสตูรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน  
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย 
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพ่ือเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ฐิติมา 
โห้ล ายอง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 319 อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม 



หน้า ๔ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๔ 

นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ลงพื้นที่ศกึษาดูงานและฝึกการท าวิจัย  
        วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดกิจกรรมพาศึกษาหลักสูตร 
     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศาลายา) รุ่น 632 ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานและฝึกการท าวิจัย "เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ   
     น าโดย คณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตาม 
     แนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม 

บทบรรณาธิการ     
กองบรรณาธิการ        

 

นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

ผศ.ดร.กอบกลู จนัทรโคลกิา, ดร.อ านวย บญุรัตนไมตรี, ดร.อธธิชั สิรวริศรา, ดร.น าพล ม่วงอวยพร, นางสาวอาทติยา พพิฒันพ์งศอ์ าไพ, 
นายพรชยั ขนัทะวงค,์ นายชชัชตภิชั เดชจติมณ,ี นางสาวหฤทยั สมศกัดิ,์ นางสาวเนตรชนก สูนาสวน, นางสาวจุฑารัตน ์ จั่นจินดา,  
นางสาวรสสคุนธ ์ผิวบวัค า. 
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