คุยกับบรรณาธิการ
สวัสดี ครั บ พบกั บ จดหมายข่าววิ ท ยาลั ยนวั ตกรรมการจั ดการ ปีที่ ๘ ฉบั บที่ ๑ ประจาเดือนมกราคม - มีน าคม
พ.ศ. 256๒ ช่ ว งท้ า ยของการเปิด รับ สมั ครนั กศึ ก ษาภาคการศึ กษาที่ 2 ประจาปี ก ารศึก ษา 25๖๑ และกาลั ง จะ
เปิ ด รับ สมั ค รนั ก ศึก ษาภาคการศึก ษาที่ 1 ประจาปี ก ารศึก ษา 256๒ ท่ านใดที่ส นใจจะศึ กษาต่ อยั ง สามารถ
ส่ ง ใบสมั ค รได้ ครั บ เดือนนี้อากาศร้ อนๆหนาวๆรั กษาสุ ข ภาพด้ ว ยนะครั บ

อาจารย์รพี ม่วงนนท์

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 25๖๑ และ ภาคการศึกษาที่ 1 / 256๒
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
และวิทยาลัยกาลังจะเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 256๒ จานวน 4 หลักสูตร..คือ..
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ..(บธ.ม. : M.B.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายา พืน้ ที่บพิตรพิมุข และวิทยาเขตวังไกลกังวล
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. : M.P.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 1
ปีครึ่ง เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายา..และวิทยาเขตวังไกลกังวล..
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ..(รป.ด...:..D.P.A.).รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2
ปีครึ่ง เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล
๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด..:.D.B.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี
เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายา
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เริ่มรับสมัครตัง้ แต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑5 มกราคม 256๒ และ ภาคการศึกษาที่ 1
ประจาปีการศึกษา 256๒ เริ่มรับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ ๑4 กรกฎาคม 256๒ หลักสูตรภาษาไทย เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสิทร์ ศาลายา จ.นครปฐม คัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๑. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาหรับหลักสูตรที่ ๑ และ 2 และสาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาหรับ
หลักสูตรที่ 3 และ ๔ ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศที่ ก.พ. หรือ สกอ. รับรอง
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โครงการอบรม “การพัฒนา Growth Mindset ประจาปี 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการอบรม “การพัฒนา Growth
Mindset เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร ปี 2562” โดยมี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เป็นประธาน
ในพิธีกล่าวเปิดโครงการใรครั้งนี้ บรรยายโดยวิทยากรภายนอก อาจารย์วิโรจน์ โสวัณณะ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องA510
อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจาปี 2562 (ครบรอบ 14 ปี)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นาโดย ดร.ภคมน โภคะธีรกุล,
หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากร ได้เข้าร่วมโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ14 ปี ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม
2562 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ 1,500 ทีนั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา และ #ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมยพร
กิติเวียง บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ที่ได้รบั โล่ผทู้ า
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับ
#เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬากอล์ฟ ประเภท บุคคลหญิง กีฬาสานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์"
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โครงการด้านการส่งเสริมทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม ประจาปี 2561
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ นาโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์
ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน
ในพิธี นายรพี ม่วงนนท์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ได้จัดโครงการด้านการส่งเสริม
ทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม “ทาบุญวันคล้ายวันครบรอบก่อตั้ง 9 ปี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2561” ในวันศุกร์
ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตึกสิรินธร ชั้น3 วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปี 2562
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและ
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสน
-ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจาปี 2561 โดยมี รศ.ดร.ธาตรี
จันทรโคลิกา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการครั้งนี้ ในวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องA310 ชั้น 3 อาคารสิรินธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

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