
หน้า 1 ปีที่ ๘ ฉบบัที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม -  มีนาคม พ.ศ. 256๒ 

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2 / 25๖๑ และ ภาคการศึกษาท่ี 1 / 256๒ 

คุยกับบรรณาธิการ  

     สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม - มีนาคม 

พ.ศ. 256๒ ช่วงท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 25๖๑  และก าลังจะ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 256๒  ท่านใดที่สนใจจะศึกษาต่อยังสามารถ 

ส่งใบสมัครได้ครับ เดือนนี้อากาศร้อนๆหนาวๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับ  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
และวิทยาลัยก าลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 256๒ จ านวน 4 หลักสูตร..คือ.. 
 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต..(บธ.ม. : M.B.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี 
เปิดสอนพืน้ที่ศาลายา พืน้ที่บพิตรพิมุข และวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. : M.P.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 1 
ปีครึ่ง เปิดสอนพืน้ที่ศาลายา..และวิทยาเขตวังไกลกังวล.. 
 3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต..(รป.ด...:..D.P.A.).รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2  
ปีครึ่ง เปิดสอนพืน้ที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล  
 ๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด..:.D.B.A.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี 
เปิดสอนพืน้ที่ศาลายา  
 ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เริ่มรับสมัครตัง้แตบ่ัดนี้ ถงึวันที่ ๑5 มกราคม 256๒ และ ภาคการศึกษาที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 256๒ เริ่มรับสมัครตัง้แต่บดันี ้ถงึวันที่ ๑4 กรกฎาคม 256๒ หลักสูตรภาษาไทย เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสริินธร  มทร.รตันโกสิทร ์ศาลายา จ.นครปฐม  คัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์  

        คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑. ส าเรจ็การศกึษาไม่ต่ ากวา่ระดบัปรญิญาตร ีส าหรับหลกัสูตรที่ ๑ และ 2 และส าเรจ็การศกึษา ระดับปริญญาโทหรอืเทยีบเท่าส าหรบั 
หลกัสตูรที ่3 และ ๔  ทกุสาขาวิชาจากสถาบนัการศกึษา ภายในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง 

อาจารย์รพี  ม่วงนนท์ 



หน้า 2 ปีที่ ๘ ฉบบัที่ ๑ ประจ าเดือนมกราคม -  มีนาคม พ.ศ. 256๒ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรม “การพฒันา Growth 
Mindset เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ปี 2562” โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นประธาน 
ในพิธีกล่าวเปิดโครงการใรครั้งนี้ บรรยายโดยวิทยากรภายนอก อาจารย์วิโรจน์ โสวัณณะ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องA510 
อาคารสริินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์ 

โครงการอบรม “การพัฒนา Growth Mindset ประจ าป ี2562 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ น าโดย ดร.ภคมน โภคะธีรกุล, 
หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ14 ปี ในวันศุกรท์ี่ 18 มกราคม  
2562 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500 ทีนั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา และ #ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมยพร  
กิติเวียง บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ที่ได้รบัโล่ผูท้ า 
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับ  
#เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ประเภท บุคคลหญิง กีฬาส านัก 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส"์  

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปี 2562 (ครบรอบ 14 ปี) 
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บทบรรณาธิการ     
กองบรรณาธิการ        
 

นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา, ดร.อ านวย บุญรัตนไมตร,ี ดร.อธิธัช สิรวริศรา, ดร.น าพล ม่วงอวยพร, นางสาวอาทิตยา พิพฒัน์พงศ์อ าไพ, 
นายพรชยั ขนัทะวงค,์ นายชชัชติภชั เดชจติมณี, นางสาวหฤทัย สมศกัด์ิ, นางสาวเนตรชนก สูนาสวน, นางสาวจุฑารัตน์  จั่นจินดา,  
นางสาวรสสุคนธ์ ผิวบัวค า. 
 

: 
: 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ น าโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ 
 ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 
ในพิธี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ได้จัดโครงการด้านการสง่เสริม 
ท านุบ ารงุศิลปะวัฒนธรรม “ท าบุญวันคล้ายวันครบรอบก่อตั้ง 9 ปี  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561” ในวันศุกร์ 
ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกสิรินธร ช้ัน3 วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

โครงการด้านการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปี 2561  

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการพฒันา 
ศักยภาพบุคลากร หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลกัสูตรรัฐประศาสน 
-ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 2561 โดยมี รศ.ดร.ธาตรี  
จันทรโคลิกา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการครั้งนี้ ในวันที ่ 
22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องA310 ช้ัน 3 อาคารสิรินธร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  

โครงการ พฒันาศกัยภาพบคุลากร หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปี 2562 


