
หน้า 1 ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 25๖๓ 

คุยกับบรรณาธิการ  

     สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีท่ี ๙ ฉบับที่ 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม - 

กันยายน พ.ศ. 256๓ ช่วงท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 256๓  

และภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 256๓ ท่านใดท่ีสนใจจะศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก 

มีสิทธ์ิรับทุนการศึกษาต่อสามารถส่งใบสมัครได้ครับ ช่วงนี้เป็นฤดูฝน รักษาสุขภาพด้วยนะครับ  อาจารย์รพี  ม่วงนนท์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาท่ี ๒ ประจ าปีการศกึษา 
256๓ 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.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎบัีณฑิต (รป.ด : D.P.A.).รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2  
ปีคร่ึง เปิดสอนพื้นท่ีศาลายา 
 ๕.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต (บธ.ด : D.B.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี 
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 1 ประจ าปีการศึกษา 256๒ เร่ิมรับสมคัรตัง้แตบั่ดนี ้ถงึวนัที ่1๑ กรกฎาคม 256๓ และ ภาคการศึกษาท่ี 2 
ประจ าปีการศึกษา 256๓ เร่ิมรับสมคัรตัง้แตบั่ดนี ้ถงึวนัที ่14 พฤศจิกายน 256๓ หลกัสตูรภาษาไทย เรียนเฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย์ 
เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสริินธร  มทร.รัตนโกสทิร์ ศาลายา จ.นครปฐม คัดเลอืกนักศึกษา โดยการสอบสัมภาษณ ์                                                                                                                             

RCIM รับสมัครนักศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา การศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศกึษา 256๓ 



หน้า 2 ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 25๖๓ 

น าเสนอบทความทางวิชาการ ในงานการประชุมทางวิชาการ 
 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 น าเสนอบทความทางวิชาการ ในงานการประชุมทางวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานและ 
นวัตกรรมทางวิชาการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 1'st NIDTEP's Academy 2020 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 paper ของ ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ ผกามาส  2) ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร  
3) คุณครูอดุลย์ ไชยเสนา 4) อ.สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล 5 ) คุณครูชัยภ้ทร เพ็งเล็ง ซึ่ง paper ทั้งหมดเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
นวัตกรรมทางการศึกษาทั้งสิ้น ผ่านร่วมงานวิจัยได้  Best Presentation Awards 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต ได้จดัโครงการศึกษาดูงาน  
 ในวันที่ ๘ - ๙  สิงหาคม 256๓ นักศึกษาและอาจารย์ ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต รุ่น 621, 621ค่ า, 
622, 622ค่ า, 631, 631ค่ า รวมจ านวนผู้ร่วมโครงการ ทั้งสิ้น121 คน วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พื้นที่ศาลายา  

ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุขฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ภายใต้แนวคิด ชุมชนเข้มแข็ง-รัฐสนับสนุน (2)  



หน้า 3 ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 25๖๓ 

โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563  
 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้จัด 
"โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563" ณ ห้องประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม 
(พ้ืนที่ศาลายา) และ ณ ห้องประชุมเริงภิรมย์ 1 โรงแรมนาวีภิรมย์ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)  



หน้า ๕ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๒ หน้า ๕ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 25๖๓ 

โครงการพัฒนาทักษะ Digital Tranformatiom 
 ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะ Digital Tranformatiom ณ คณะบริหารธุรกิจ พ้ืนที่ศาลายา โดย ดร.น าพล ม่วงอวยพร 
เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาทักษะ Digital Tranformatiom ณ ห้อง 8410 อาคารบริหาร ศาลายา มทร.รัตนโกสินทร์  

โครงการเพ่ิมศักยภาพ ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing  
 ในวันศุกร์ที่ 10-15 กันยายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็น 1 
ใน 7 หน่วยร่วม ด าเนินโครงการเพ่ิมศักยภาพ ผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2563 โดยส านักงาน 

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาย่อม (สสว.) ภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา SME 
ไปสู่การเป็น Modernization เพ่ือยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดออนไลน์ในระดับสากล 
ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ 



หน้า ๖ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓ ประจ าเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 25๖๓ 

โครงการให้ความรู้สู่ชุมชน ด้านการสื่อสารการตลาด Digital Marketing  
  ในวันที่ 22 กันยายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ได้จัด โครงการให้ความรู้สู่ชุมชน ด้านการสื่อสารการตลาด Digital Marketing ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาชุมชน  
 อ. สะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์  

โครงการให้ความรู้สู่ชุมชน ด้านการสื่อสารการตลาด Digital Marketing  
  ในวันที่ 18 กันยายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ได้จัด โครงการให้ความรู้สู่ชุมชน ด้านการสื่อสารการตลาด Digital Marketing ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาชุมชน  
 อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์  

โครงการให้ความรู้สู่ชุมชน ด้านการสื่อสารการตลาด Digital Marketing  
  ในวันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 ได้จัด โครงการให้ความรู้สู่ชุมชน ด้านการสื่อสารการตลาด Digital Marketing ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาชุมชน  
 อ. ประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์  

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 เดชจติมณี, นางสาวหฤทยั สมศกัดิ,์ นางสาวเนตรชนก สูนาสวน, นางสาวจุฑารัตน ์ จั่นจินดา,  
นางสาวรสสคุนธ ์ผิวบวัค า. 
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