
หน้า 1 ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓ 

คุยกับบรรณาธิการ  

     สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ฉบับท่ี ๙ ปีท่ี 4 ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 

พ.ศ. 25๖๓ ช่วงนี้เป็นการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 25๖๓       

ช่วงแรกประจ าภาคการศึกษานี้ท่านใดท่ีสนใจจะศึกษาต่อติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดสอน  

และยังสามารถส่งใบสมัครได้ครับ  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 2 ประจ าปีการศึกษา 256๓ เร่ิมรับสมคัรตัง้แตบั่ดนี ้ถงึวนัที ่14 พฤศจิกายน 256๓ หลกัสตูรภาษาไทย 
เรียนเฉพาะวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสริินธร  มทร.รัตนโกสทิร์ ศาลายา จ.นครปฐม คดัเลอืกนักศกึษา 
โดยการสอบสัมภาษณ ์                                                                                                                                                                                                   

RCIM รับสมัครนักศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา การศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศกึษา 256๓ 



หน้า 2 ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓ 

มาบรรยายให้ความรู้ กับ นักศึกษาปริญญาโท  
 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 256๓ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจากท่านรอง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาบรรยายให้ความรู้ กับ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ในรายวิชา  IPA 7301 การเมืองและการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณาจารย์และนักศึกษา 
ขอขอบพระคุณท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย 

นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ลงพื้นที่ส ารวจชุมชนบริเวณตลาดน้ าวัดล าพญา  
 ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 น าโดยรศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง มอบหมายงานให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
-มหาบัณฑิต ลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนบริเวณตลาดน้ าวัดล าพญา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเป็นการฝึกสร้างโจทก์และส ารวจสิ่ง 
ที่ตนเองสนใจและอยากศึกษาเรียนรู้ เพ่ือน ามาต่อยอดโครงร่างงานวิจัยของตนเอง ซึ่งเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research-based learning) ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง และเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการศึกษา 
ในศตวรรษท่ี 21 รวมถึงสนับสนุนแนวคิดของการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 



หน้า 3 ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓ 

โครงการการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.)  
 ในวันที่ 2๘ ตุลาคม 256๓ วทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการจัดโครงการการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) 
Thailand Science Park น าโดยผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย ณ ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  



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

โครงการ “เพ่ิมพูนความรู้ในระดับหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน” ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้จัดโครงการ “เพ่ิมพูนความรู้ในระดับหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน” ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อบรรยาย 
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การเสนอราคาและคู่เทียบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างวิทยากรภายนอก โดยนายโสมทัต 
นิธิตรีรัตน ณ ห้อง 312 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม 

โครงการสืบสานศิลปะวฒันธรรมไทย และ โครงการต่อยอดแนวคิดกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผู้บริหารธุรกิจ 

 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้จัดโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย 
ปลูกจริยธรรมในใจใฝ่คุณธรรม ครั้งท่ี 1 และ โครงการต่อยอดแนวคิดกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ น าโดยอาจารย์และนักศึกษาใน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ มูลนิธี ธัมม พุทธะ และ Lake Heaven Resort จ.กาญจนบุรี  



หน้า ๖ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓ 

โครงการ “เพ่ิมพูนความรู้ในระดับหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน”  
   

 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการ 
“เพ่ิมพูนความรู้ในระดับหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน” ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใน หัวข้อบรรยาย เรื่อง ความเสี่ยง 
ในการใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วิทยากรภายนอก โดย นายสิทธิการณ์ วันสุข  

โครงการ “เพ่ิมพูนความรู้ในระดับหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน”  
   

 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้จัดโครงการ “เพ่ิมพูนความรู้ในระดับหัวหน้างานและบุคลากรสายสนับสนุน” ประจ าปีงบประมาณ 2564 ใน หัวข้อบรรยาย  
เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ วิทยากรภายนอก โดย นายโสมทัต นิธิตรีรัตน์ ณ ห้อง 312 
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม  



หน้า ๗ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๔ ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 25๖๓ 

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. 

: 

: 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (NCAME 2019)  
  ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปี 2563 (NCAME 
2020) ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ 
รองอธิการบดี เป็นประธาน เปิดงาน และมอบเกียรติบัตรบทความวิชาการยอดเยี่ยม ในการสัมมนาครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษ  
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ในหัวข้อ “การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน” และบรรยายพิเศษ โดย ดร.พีระพงษ์ 
กลิ่นละออ ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม” และช่วงบ่ายมีการประชุมสัมมนาวิชาการ 
ในหมวดรัฐประศาสนศาสตร์ หมวดบริหารธุรกิจ หมวดบริหารการศึกษา ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
-รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม  


