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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038 500 000 ต่อ 6200 

โครงการ สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจ ราชนครินทร์ คร้ังที่ 9 

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจ สานสายใย 

รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 9 เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ์



    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพ่ือเตรียมเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรประจ าปี 2560 คณะวิทยาการจัดการ ขึ้นเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ รับทราบข้อปฏิบัติ และเตรียมความพร้อม

ในการฝึกซ้อมบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชมุคณะกรรมการฝกึซอ้มบณัฑติ ประจ าป ี2560 

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้าน

ประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง และให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสโมสร โดยผลการ

เลือกตั้ง นายอดิศักดิ์ มังคุด สาขาวิชาการบัญชี ได้เป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนางานการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สนับสนุนการด าเนินงานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการพฒันางานการประกันคณุภาพการศกึษา คณะวิทยาการจดัการ 



  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม "ท าบุญตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่ รัชกาลที่ 9" เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามให้กับนักศึกษา เนื่องจากเป็นการน้อมร าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณโดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กิจกรรมท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม ท าบญุตกับาตรอาหารแห้งถวายแด ่รัชกาลที ่9 

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ลงพ้ืนที่ต าบลหนองแหน น าทีมโดย           

ผศ.ดร.อ านวย ปาอ้าย เพื่อน าเสนองานวิจัย FRMU และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากงานวิจัยที่ท าในพ้ืนที่ต าบลหนองแหน     

แก่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน เพื่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหนจะได้น าข้อมูลจากงานวิจัยน าไป

เผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เป็นกิจกรรม

สร้างจิตส านึกรักความเป็นไทย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และส่งเสริมศาสนาและเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดชมโพธยา

ราม อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวชิาการบัญชี 

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี เป็นกิจกรรม

ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยและวัดดอนหวาย 

จังหวัดนครปฐม 

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการตลาด 



  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ

กลุ่มบริษัท ทรู BBC World News ช่องTNN 24 ร่วมจัด

โครงการนักข่าวนิเทศศาสตร์สู่นักข่าวแห่งอนาคต เพ่ือส่งเสริม

ให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ เท่าทัน

ต่อเทคโนโลยีการสื่อสาร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการท านุบ ารงุศิลปะและบ าเพ็ญประโยชน์         
ต่อสังคมของเยาวชนรุน่ใหม ่

  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคมของเยาวชนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสาให้กับนักศึกษาได้มีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรม ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

โครงการนักข่าวนเิทศศาสตร์สูน่ักข่าวแห่งอนาคต 
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บรรณาธิการ  : นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล  นายประสาน นันทะเสน  ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี  นายวัฒนา พิลาจันทร์ 
     นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา  นางอรนุช กฤตยขจรสกุล  ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ นายจารุต ฐิติวร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ 

ประชาสัมพันธ์ 


