คุยกับบรรณาธิการ
สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ ประจาเดือนมกราคม - มีนาคม
พ.ศ. 256๔ ช่วงท้า ยของการเปิ ดรั บสมัครนักศึก ษาภาคการศึก ษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา 25๖๔ ท่า นใดที่สนใจ
จะศึกษาต่อสามารถติด ต่อสอบถามและส่งใบสมัค รได้ค รั บ เดือ นนี้อากาศร้อ นๆ และปัจจุ บันยั งมีโ รคติด ต่อโรคติด
เชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ดูแลตั ว เอง รัก ษาสุ ขภาพกัน ด้ว ยนะครับ
อาจารย์รพี

ม่วงนนท์

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 / 256๔
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา
256๔ จานวน ๗ หลักสูตร..คือ..
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต..(บธ.ม. : M.B.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
เปิดสอนภาคพิเศษ(ภาคค่า) และภาคพิเศษ(เสาร์และอาทิตย์) พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. : M.P.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 1
ปีครึ่ง เปิดสอนภาคพิเศษ(ภาคค่า) และภาคพิเศษ(เสาร์และอาทิตย์) พื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
๓.หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม : M.Ed.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา ๒
ปี เปิดสอนพื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด : D.B.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี
เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายา
๕.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด : D.P.A.).รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2
ปีครึ่ง เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายา
๖.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด. : Ph.D.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง เปิดสอนพื้นที่ศาลายา และวิทยาเขตวังไกลกังวล
๗.หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (กจ.ด. : D.M.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ รับสมัครผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีครึ่ง เปิดสอนวิทยาเขตวังไกลกังวล
ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจาปีการศึกษา 256๔ เริม่ รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 1๐ กรกฎาคม 256๔ หลักสูตรภาษาไทย
เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสิรนิ ธร มทร.รัตนโกสิทร์ ศาลายา จ.นครปฐม คัดเลือกนักศึกษา

หน้า 1
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อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผอ.รพี
ม่วงนนท์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 316 อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ฐิติมา
โห้ลายอง และ ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง 319
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
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อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ฐิติมา
โห้ลายอง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 319 อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์(อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสาน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของวิทยาลัย
“อบรมหลักสูตรการพัฒนาเพื่อเป็นอาจารย์รอง (อาจารย์ผู้ช่วย) และผู้ประสานงานนักศึกษา” โดย อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ฐิติมา
โห้ลายอง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 319 อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
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นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ลงพื้นที่ศกึ ษาดูงานและฝึกการทาวิจัย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดกิจกรรมพาศึกษาหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศาลายา) รุ่น 632 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและฝึกการทาวิจัย "เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
นาโดย คณาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม

บทบรรณาธิการ : นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
กองบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา, ดร.อานวย บุญรัตนไมตรี, ดร.อธิธชั สิรวริศรา, ดร.นาพล ม่วงอวยพร, นางสาวอาทิตยา พิพฒ
ั น์พงศ์อาไพ,
นายพรชัย ขันทะวงค์, นายชัชชติภชั เดชจิตมณี, นางสาวหฤทัย สมศักดิ,์ นางสาวเนตรชนก สูนาสวน, นางสาวจุฑารัตน์ จั่นจินดา,
นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวคา.
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