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คุยกับบรรณาธิการ  

     สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ ประจ าเดือนเมษายน - มิถุนายน 

พ.ศ. 256๓ ช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 256๓  

ท่านใดที่สนใจจะศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อสามารถส่งใบสมัครได้ครับ 

ช่วงนี้เป็นฤดูร้อน รักษาสุขภาพด้วยนะครับ  อาจารย์รพ ี ม่วงนนท์ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 
256๓ จ านวน  ๗ 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.).รับสมัครผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 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 
 ๗.หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (D.M.) รับสมัครผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี 
เปิดสอนพืน้ที่วังไกลกังวล 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 256๓ เริม่รบัสมคัรตัง้แตบ่ดันี ้ถงึวนัที ่1๑ กรกฎาคม 256๓ หลกัสตูรภาษาไทย 
เรยีนเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสรินิธร  มทร.รตันโกสทิร ์ศาลายา จ.นครปฐม คดัเลือกนกัศกึษา 
โดยการสอบสัมภาษณ์  

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษาที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา 256๓ 
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่๒  
 ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 256๓ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรื่องการจัดการในยุคเทคโนโลยีน าการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้จัดการประชุมสัมมนา 
แบบออนไลน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการสนับสนุนอยู่เบื้องหลังการน าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีของนักศึกษา 
ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 89 ราย จากผูเ้ข้าน าเสนอทั้งหมด จ านวน 199 ราย เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการ 
ในครั้งนี้ ผ่านไปได้ด้วยดี 

 

กลุ่มศิษย์เก่า หลักสูตรบรหิารธุรกิจดษุฎีบัณฑติ (D.B.A.) 
 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กลุ่มศิษย์เกา่ หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) วิทยาลัยนัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มอบอุปกรณ์กดวัตถุต่าง ๆ เพื่อไม่ให้นิ้วสัมผสักับวัตถุร่วมกับผู้อื่นโดยตรง 
ให้แก่โรงพยาบาลนครปฐม จ านวน 90 ชิน้ และศูนยแ์พทย์ จ านวน 30 ชิ้น เพ่ือเป็นก าลังใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายของ “โรงพยาบาล” 
ด้วยความห่วงใยจากกลุ่มศิษย์เก่า D.B.A.  
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ภาพรวมบรรยากาศงานแถลงข่าว Rcims Charity Half Marathon 2019  
 ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๓ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้จัดร่วมจัดซื้ออาหารแห้ง มาใหก้ับตู้ปันสุข ตู้แรก 
ในพุทธมณฑลสาย5 วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการได้รวมเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปันความสุขใหแ้ก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก  
Covid-19 โดยทางวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 
ไปใส่ในตู้ปันสขุ เพื่อให้ผู้ที่ไดร้ับผลกระทบจากวิกฤต ได้รับไปกันนะครับ ในช่วงของวิกฤติโรคโควิค-19 ส่งผลให้หลายคนใน 
ประเทศไทยทัว่ทุกจังหวัดเผชิญกับปัญหาการพักงาน การตกงาน และขาดรายได้ในระหว่างวันหรือเดือน บางคนหาเช้ากินค่ า 
พอมีคนประทังชีวิตไปในแต่ละวัน ซึ่งถือว่าในความโชคร้ายเหล่านั้น น้ าใจคนราชมงคลยังมีมากมายด้วยเช่นกัน  

บทบรรณาธิการ     
กองบรรณาธิการ        

 

นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อ านวยการวทิยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  

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. 
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