
หน้า 1 ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๓ 

คุยกับบรรณาธิการ  

     สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 

พ.ศ. 256๓ ช่วงท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ และก าลังจะ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 256๓ ท่านใดที่สนใจจะศึกษาต่อสามารถติดต่อ 

สอบถามและส่งใบสมัครได้ครับ เดือนนี้อากาศหนาวๆร้อนๆ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ  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 
 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เริม่รบัสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัที ่๑5 มกราคม 256๓ และ ภาคการศึกษาที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 256๓ เริม่รบัสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัที ่๑4 กรกฎาคม 256๓ หลกัสตูรภาษาไทย เรียนเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์
เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสรินิธร  มทร.รตันโกสทิร ์ศาลายา จ.นครปฐม  คัดเลือกนักศกึษาโดยการสอบสัมภาษณ์  

 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 รบัสมคัรนกัศกึษาระดับบณัฑิตศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2 / 25๖๒ และ ภาคการศึกษาที่ 1 / 256๓ 



หน้า 2 ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๓ 

 โครงการ"การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการ"  
 ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 วิทยาลัยนวตักรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด 
โครงการ “การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการ” เวลา 9.00-16.00 น. โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ผศ.ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์ เป็นวิทยากรในโครงการ ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสิรินธร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ พื้นที่ศาลายา  

การบรรยาย" MINDSET 2020 มติิใหม่แห่งความคิดสู่การปรับตวัในยุค DISRUPTION" 
 ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ได้จัด 
การสัมมนาบรรยาย "MINDSET 2020 มิตใิหม่แห่งความคิดสู่การปรับตัวในยุค DISRUPTION" โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดงานสัมมานา และ นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานกรรมการบริษัท ทีวา คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด และ ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง “Digital Transformation ในยุค Disruption Era” เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ 
ตึกสิรินธร ช้ัน๔ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

 



หน้า 3 ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๓ 

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคดิจิทัล  
 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดจ้ัด 
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษายุคดิจิทัล การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ 
แอกทีฟ” โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดการบรรยาย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 
และอาจารย์เกษมสันต์ วีระกลุ  



หน้า ๔ ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๓ 

โครงการ “สัมมนาการท างานร่วมกันเป็นทีม สายสัมพันธ์บุคลากร ประจ าปี 2563 
 ในระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้จัด โครงการ “สัมมนาการท างานร่วมกันเป็นทีม สายสัมพันธ์บุคลากร ประจ าปี 2563” โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการ 
วิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช 
รีสอร์ท จ.จันทบุรี  

โครงการ “การถ่ายทอดความรู้สู่สังคมผู้ประกอบการ หลักสูตร Digital Marketing”  
 ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จดั 
โครงการ “การถ่ายทอดความรู้สู่สังคมผู้ประกอบการ หลักสูตร Digital Marketing” โดยมี ดร.น าพล ม่วงอวยพร เป็นวิทยากร 
ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม  



อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจยั หัวข้อ "ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์"  
 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดจ้ัด 
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัย หัวขอ้ "ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์" โดยม ีผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ 
เป็นวิทยากรในการบรรยาย เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอ้ง 310 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม  

บทบรรณาธิการ     
กองบรรณาธิการ        

 

นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

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. 

: 

: 

โครงการ “การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการ”  
 ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ไดจ้ัด 
โครงการ “การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ประกอบการ” หลักสูตรการจัดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Platform โดยมี ดร.ดรุณี 
ปัญจรัตนากร เป็นวิทยากรบรรยาย และมีอาจารย์ บุคคลสนใจเข้าร่วมโครงการ 

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจยั หัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร์”  
 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ได้จัด 
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัย หัวขอ้ “ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร”์ โดยมีผศ.ดร.เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ เเละ 
ผศ.ดร. รุจิระ โรจนประภายนต์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จังหวัดนครปฐม  

หน้า ๕ ปีท่ี ๙ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 25๖๓ 


