คุยกับบรรณาธิการ
สวัสดีครับ พบกับจดหมายข่าววิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีท่ี ๘ ฉบับที่ 3 ประจาเดือนกรกฎาคม กันยายน พ.ศ. 256๒ ช่วงท้ายของการเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึ ก ษา 256๒
และภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 256๒ ท่านใดที่สนใจจะศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

อาจารย์รพี ม่วงนนท์

RCIM รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 256๒ และภาคการศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 256๒
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา
256๒ และภาคการศึกษาที่ 2 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 เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวล
๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด..:.D.B.A.) รับสมัครผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา ๓ ปี
เปิดสอนพืน้ ที่ศาลายา
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 256๒ เริม่ รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 1๕ กรกฎาคม 256๓ และ ภาคการศึกษาที่ 2
ประจาปีการศึกษา 256๑ เริม่ รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 256๓ 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
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและเห็นสมควรให้มสี ทิ ธิสมัครเข้าเรียนได้
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ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ ประจาเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 256๒

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจาปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิม
พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 28 กรกฎาคม
2562 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมถวายพานพุ่ม
หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนั้นร่วมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา และถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ จากนัน้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมลงนามถวายพระพร
ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1,500 ที่นั่ง) มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บรรยายพิเศษ
โดย ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ เรื่อง การเขียนภาษาอังกฤษสาหรับ
บทคัดย่อโดยทั่วไปลักษณะพึงประสงค์ทั่วไปของบทคัดย่อลักษณะที่กาหนด
โดย มทร.รัตนโกสินทร์ เเละ แกรมม่า ไวยากรณ์ และลักษณะเฉพาะทาง
ภาษาอังกฤษสาหรับบทคัดย่อ
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การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย)ประจาปีการศึกษา 2561
ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร(ซ้อมย่อย) ประจาปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 33 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ "วันแม่แห่งชาติ 2562"
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการเข้าร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
“วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง” และวางพานพุ่ม ถวายสักการะฯ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ นาโดย รศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง และเจ้าหน้าที่วิทยาลัย วางพานพุ่ม ถวายสักการะฯ ณ ห้องประชุมคชาธาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจาปีการศึกษา 2562
ในวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ณ
ห้องประชุม A 510 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม (ศาลายา)
และ ณ ห้องประชุมไกลกังวล อาคารราชมงคลหัวหินเพลส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)

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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