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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตาํบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 



วันที่ 3 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 2/2561 เพ่ือพิจารณาเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ งบแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2562 และทบทวน
โครงการที่ได้รับการจัดสรรทัง้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 
อาคารสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 7.50 น. คณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 
เน่ืองในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
ประจําปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

 

    วันที่ 6 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ 
สาขาวิชาการจัดการ โดยมีรองอธิการบดีวิชาการ
และวิจัย เป็นประธานกรรมการสอบคัดเลือก 
และมี คณบดี รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์
ประจําสาขาวิชาการจัดการ ร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ ห้องนํ้าผึ้ง ช้ัน 5 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏราชนครินทร ์

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ 

สอบคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 



 
 
 
 
 
  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง
สถาบัน และมกีารแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  
 
 
 

 

 

 

  วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากรจาก บริษัท ฝ่ายบุคคลดอทคอม จํากัด มาเป็นวิทยากรในการจัด
กิจกรรมคร้ังน้ี ณ ห้องศรีสยาม ช้ัน 4  อาคารราชนครินทร์, ห้องเจ้าพระยา ช้ัน 3 อาคารบัณฑิตศึกษา และห้องการะเกด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 

 

  วันที่ 14 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในและรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในคณะฯ ครั้งที่ 1 



  วันที่ 16 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที ่1      
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

  
  วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 คณะผู้บรหิาร คณะวิทยาการจัดการ    

เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2562”  โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ และดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในระดับ
คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

      วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 3/2561 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสาํนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาแผนบริหาร
ความเสี่ยง แผนพัฒนาคณะ แผนบริการวิชาการ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้
คําแนะนําในการปรับปรุงแผน  และการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 3/2561 



  วันที่ 26 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจ 
สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 10 เพ่ือสร้างความรัก ความสามคัคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา      
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

 วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 อาจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเทพราช ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบลเทพราช และส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนให้สามารถเป็นมัคคเุทศก์น้อยในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน   
วัดเทพราชได้ 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 



  วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสตูดิโอเสมือนจริง Virtual Studio 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การเป็นนักปฏิบัติการมือ

อาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ์

ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 

  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ดําเนินการจัดโครงการอภิปรายปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ณ หอ้ง

มหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการบริหารการตลาดสําหรับ
สินค้าเกษตร เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้การบริหารการตลาด 
การจัดทําผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาขาย การจัดการช่องทาง
การจัดจําหน่าย การสื่อสารการตลาด และการจัดทํา  
ให้มีประสทิธิภาพ ณ กลุม่วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่
ปลอดภัยสูง ตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด

โครงการสัมมนาเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างสื่อ Aug-

mented Reality และกระบวนการสร้าง Augmented Re-

ality ณ ห้องเจ้าพระยา ช้ัน 3 อาคารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์


