คุยกับบรรณาธิการ
สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีท่ี ๘ ฉบับที่ ๒ ประจาเดือนเมษายน - มิถุนายน
พ.ศ. 256๒ ช่วงท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 256๒
ท่านใดที่สนใจจะศึกษาปริญ ญาโท และปริญญาเอก มีสิทธิ์รับทุนการศึ กษาต่อสามารถส่งใบสมัครได้ครับ
ช่ว งนี้เ ป็นฤดูร้อน รักษาสุข ภาพด้วยนะครับ
อาจารย์รพี

ม่วงนนท์

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 / 256๒
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา
256๒ จานวน 4 หลักสูตร..คือ..
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ..(บธ.ม. : M.B.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
เปิดสอนพื้นที่ศาลายา พื้นที่บพิตรพิมุข และวิทยาเขตวังไกลกังวล
2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม. : M.P.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 1
ปีครึ่ง เปิดสอนพื้นที่ศาลายา..และวิทยาเขตวังไกลกังวล..
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต..(รป.ด...:..D.P.A.).รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2
ปีครึ่ง เปิดสอนพื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล
๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด..:.D.B.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี
เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายา
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 256๒ เริม่ รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 1๕ กรกฎาคม 256๒ หลักสูตรภาษาไทย
เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.00 น. ณ อาคารสิรนิ ธร มทร.รัตนโกสิทร์ ศาลายา จ.นครปฐม คัดเลือกนักศึกษา
โดยการสอบสัมภาษณ์
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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โครงการ กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) Smart Otop
ในวันที่ ๔ เมษายน 256๒ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการ
กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
(ภาคกลางและภาคใต้) Smart Otop โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของวิทยาลัย และกองพัฒาอุสาหกรรม
ชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเดอะ
รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท

งานสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ ประจาปี 2562
ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมกันสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจาปี 2562 เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
นาโดยผู้อานวยการวิทยาลัย รองผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้ชว่ ยผู้อานวยการวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร ร่วมกันรดน้าขอพร
จากผู้บริหารและอาจารย์ ของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ตึกสิรินธร ชั้น2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
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งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 (MDTE2019)
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2562 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย
นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขา
ต่าง ๆ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด
การประชุม และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการประชุมวิชาการระดับ
ชาติระหว่าง 7 สถาบัน ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

โครงการดาเนินการจัดทาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ภาคกลางและภาคใต้)
ในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตน์โกสินทร์ ได้จัดอบรม “ กิจกรรมการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ (ภาคกลางและภาคใต้) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ
2562” กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องทับทิม เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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โครงการดาเนินการจัดทาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (พื้นที่ภาคเหนือ)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดประชุม Focus group
"โครงการดาเนินการจัดทาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0
ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณต์ ณ ห้องประชุม พลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการดาเนินการจัดทาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (พื้นที่ภาคใต้ )
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดประชุม Focus group
และการระดมสมอง "โครงการดาเนินการจัดทาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP
ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุม ฟอร์จูน 7 ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ภาคใต้

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ
ใน วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)"
โดยคุณธงรบ ด่านอาไพ ผู้จัดการ บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ Rcim มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เวลา 09.00 12.00 น.

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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