
หน้า 1 ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

คุยกับบรรณาธิการ  

     สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ฉบับที่ ๘ ปีที่ 4 ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 

พ.ศ. 25๖๒ ช่วงนี้เป็นการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 25๖๒       

และวิทยาลัยเปิดสอนเพิ่มอีก ๒ หลักสูตร ช่วงแรกประจ าภาคการศึกษานี้ท่านใดที่สนใจจะศึกษาต่อติดต่อ  

สอบถามและยังสามารถส่งใบสมัครได้ครับ  อาจารย์รพ ี ม่วงนนท์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา 
256๒ จ านวน ๖ หลักสูตร..คือ.. 
 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต..(บธ.ม. : M.B.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
เปิดสอนภาคพเิศษ(ภาคค่ า) และภาคพเิศษ(เสารแ์ละอาทติย)์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. : M.P.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 1 
ปีครึ่ง เปิดสอนภาคพเิศษ(ภาคค่ า) และภาคพเิศษ(เสารแ์ละอาทติย)์ พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 ๓.หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม : M.Ed.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา ๒ 
ปี เปิดสอนพื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล 
 ๔.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด : D.P.A.).รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2  
ปีครึ่ง เปิดสอนพื้นที่ศาลายา 
 ๕.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด : D.B.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี 
เปิดสอนพืน้ที่ศาลายา 
 ๖.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. : Ph.D.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง 
เปิดสอนพืน้ที่ศาลายา 
 เริม่รบัสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัที ่14 มกราคม 256๓ หลกัสตูรภาษาไทย ภาคพเิศษ(ภาคค่ า) เรียน วนัองัคารและวนัพฤหัสบด ีเวลา 
17.00 - 22.00 น. ภาคพเิศษเรียนเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสรินิธร  มทร.รตันโกสทิร ์ศาลายา 
จ.นครปฐม คัดเลือกนักศึกษา โดยการสอบสัมภาษณ์  

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑. ส าเรจ็การศกึษาไมต่่ ากวา่ระดบัปรญิญาตร ีส าหรับหลักสูตรที่ ๑ และ 2 และส าเรจ็การศกึษา ระดับปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ส าหรบั 
หลกัสตูรที ่3 และ ๔  ทกุสาขาวชิาจากสถาบนัการศกึษา ภายในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง 

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 256๒ 



หน้า 2 ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

โครงการเฉลมิพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ (ปีจ าปี 2562) 
 ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเข้าร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวางพานพุ่ม 
ถวายสักการะและร าลึกฯ โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน ์ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
น าโดย ดร.น าพล ม่วงอวยพร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย วางพานพุ่ม ถวายสักการะฯ ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  

การเข้าร่วมสัมมนา Pre-Course พื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล  
 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดสัมมนา Pre-Course ( for New Students )ในหัวข้อ 
"Mind and Skillset for 21 Century : ความคิดและทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21" เพ่ือพัฒนาเพ่ิมเติ่มให้กับนักศกึษาปริญญาโท 
เเละเอก รุ่นใหม่ทุกสาขาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่จะสอดเเทรกเนื้อหา 
ความรู้โดยวิทยากรเเละอาจารย์ที่มากประสบการณ์ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เวลา 9.00-16.00 น. 
(ส าหรับพื้นที่วังไกลกังวล) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  



หน้า 3 ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

ภาพรวมบรรยากาศงานแถลงข่าว Rcims Charity Half Marathon 2019  
 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้จัดงานแถลงข่าว Rcims Charity Half Marathon @ phut-
tamonthon sai 5 2019 ครั้งที่ 1 โดยม ีรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกยีรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยนวัตกรรมการ 
จัดการ น าโดย ดร.อ านวย บุญรัตนไมตรี หัวหน้าชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ สมาชิกในชมรม และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย 
ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  



หน้า ๕ ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ หน้า ๔ ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

กิจกรรม Rcims Charity Half Marathon 2019 ครั้งที่ 1  
 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ได้จัดกิจกรรมงาน "การวิ่งมาราธอน Rcims Charity Half Marathon 2019 ครั้งที ่1" โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี น าโดย นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมงาน  
ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นทีศ่าลายา จังหวัดนครปฐม  

โครงการให้ความรู้เเก่ผู้ประกอบการ ด้านการสื่อสารการตลาด  
 ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดจ้ัด 
"โครงการให้ความรู้เเก่ผู้ประกอบการ ด้านการสื่อสารการตลาด" โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี  
ณ ห้องสตูดิโอคลาสรูม ชั้น 2 ส านักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม  



หน้า ๕ ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

โครงการสบืสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ท าบญุไหว้พระเเละกิจกรรม Rcim อาสา”  
 ในวันที่ 17 เเละ 18 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด 
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย “ท าบุญไหว้พระเเละกิจกรรม Rcim อาสา” น าโดย ดร.อ านวย บุญรัตนไมตร ีและเจ้าหน้าทีข่อง 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ณ วัดถ้ าเสือ ต าบลท่าม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง , วัดวังก์วิเวการาม เเละ ศูนย์การเรียนรู้ลาซาล 
โรงเรียนไม้ไผ่ อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

สัมมนาบรรยาย “นโยบายรัฐกับกลยุทธ์การปรบัตัวในยุค Disruption” 
 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้จัดสัมมนาการบรรยาย “นโยบายรัฐกับกลยุทธ์การปรับตัวในยุค Disruption” โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
เป็นประธานในพิธี อาจารย์ ผู้บริหาร และนักศึกษา เข้ารว่มฟังสัมมนา ณ ห้องA508 ชั้น5 อาคารสิรินธร วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  



หน้า ๖ ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ 

บทบรรณาธิการ     
กองบรรณาธิการ        

 

นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

ผศ.ดร.กอบกลู จนัทรโคลกิา, ดร.อ านวย บญุรตันไมตร,ี ดร.อธธิชั สริวรศิรา, ดร.น าพล มว่งอวยพร, นางสาวอาทติยา พพิฒันพ์งศอ์ าไพ, 
นายพรชยั ขนัทะวงค,์ นายชชัชตภิชั เดชจติมณ,ี นางสาวหฤทยั สมศกัดิ,์ นางสาวเนตรชนก สูนาสวน, นางสาวจฑุารัตน์  จั่นจินดา,  
นางสาวรสสคุนธ ์ผวิบวัค า. 

: 

: 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCAME 2019)  
 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด 
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” RCIM National Conference on Admin-
istration, Management, Education, and Interdisciplinary Studies (NCAME) โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ น าโดย นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผูบ้ริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เขา้ร่วมประชุม ณ อาคารสิริธร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์  


