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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 วันที่ 25 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาน " กษีณาลัย   
ประจําปี 2562 " เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ                      
ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



 
 
 
 
 
 คณะวิทยาการจัดการได้เชิญอาจารย์ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เข้าร่วมการประชุมหารือและพิจารณาการทําข้อเสนอ
โครงการวิจัย ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. หารือการทําข้อเสนอโครงการวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ครรชิต มาระโภชน์ คณบดี ช้ีแจ้งระบบแผน และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ 2563-2565 และเชิญชวนอาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ประชุมพิจารณาแผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนโดยท่าน
อาจารย์จารุต ฐิติวร เป็นหัวหน้าโครงการ และเป็นตัวแทนไปนําเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัย 

ประชุมการทําข้อเสนอโครงการวิจัย อววน. ครั้งที่ 1 และ 2 

 
 
 
 
 

 
  วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีเปิด "งานโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562" โดยมี ดร.ณัฐปคลัภ์         
ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ในการจัดงานคร้ังน้ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมชมรมต่างๆ 
ได้เลือกสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม และมีการจัดการประกวด ดาวเดือน ประจําปีการศึกษา 2562 
 
 
 
  
 
 
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 จากคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการประกวด
ดาวเดือน ประจําปี 2562 
น้องบิว นางสาวภัทรวรินทร์ จันทมาลา - ดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจาํปี 2562 
น้องเเสตมป์ นายวีระพงษ์ สอ้านวงศ์ - เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปี 2562 
น้องฝ้าย นางสาวสุทัตตา หนูเสริม - รองชนะเลิศอันดับ 1 ดาวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปี 2562 
น้องเอิร์ธ นายคณิสนันท ์พงษ์ประสิทธ์ิ - รองชนะเลิศอันดับ 1 เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปี 2562 

งานเปิดโลกกิจกรรม ประจําปีการศึกษา 2562 
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  วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  
เพ่ือให้อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้พบผู้บริหาร รับฟัง นโยบายการบริหารงานคณะใน
ด้านต่างๆ ภาระงานของอาจารย์ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการวางแผน และด้านการประกันคุณภาพการศึกษา       
รวมท้ังแนะนําระเบียบในการปฏิบัติราชการ 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

  วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าตรวจ
ปัสสาวะหาสารเสพติดของนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ณ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ซึ่งผลตรวจปัสสาวะนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ไม่พบสารเสพติด 

ตรวจสารเสพติดนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
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  วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ      
ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีการ
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และแผนพัฒนา
หลักสูตร 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2562 



 

 
 

 

 

 

      วันที ่25 กันยายน 2562 อาจารย์คมสนัต์ ธีระพืช อาจารย์ศิริรักษ์ บุญพร้อมรักษา และอาจารย์จารุต ฐิติวร นํานักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ ออกภาคสนาม สมัภาษณ์เก็บข้อมูลโครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อสํานักงานประกันสังคม 
ปี 2562 ณ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการท่ีมีต่อสํานักงานประกันสังคม ปี 2562 

 วันที่ 30 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล วิริยะกุล ที่ปรกึษา
อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สําราญ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา 
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
และ อาจารย์ภานุวัฒน์ ธัมมิกนันท์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์
ภาคตะวันออก (Eastern MICE Academic Cluster) และโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรไมซใ์นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ระหว่างสํานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คณะทํางานประสานงานด้านโครงการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซใ์นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลยัดุสิตธานี พัทยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
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พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการการจัดต้ังศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ภาคตะวันออก          
และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไมซ์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

    วันที ่20 กันยายน 2562 ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา นํานักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ปี 3 ที่ศกึษารายวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ จัดกิจกรรมออกบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และจิตอาสา 

  เวลา 9.00 น. ช้ันปีที่ 3 ห้อง 1 รับฟังเทศน์ ฟังธรรม 
เก็บกวาดลานวัดและทําความสะอาดห้องนํ้า ณ วัดบางพระ       
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  เวลา 11.00 น. ช้ันปีที่ 3 ห้อง 2 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา         
อําเภอบ้านโพธ์ื จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ใหแ้ก่
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
      ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 13.30—16.30 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 และหอ้ง 900 
      ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30—16.30 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 และหอ้ง 900 
         สําหรับโครงการน้ีจัดขึ้นเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพ้ืนฐานอย่างเป็น
มาตรฐานสากล 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ พัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจิตอาสา 

โครงการเสริมสร้างความรู้ความสามารถด้าน
การใช้ดิจิทัล 



รางวัลชนะเลิศ Caster ในงาน                           
Advice E-Sports 2019 

พิธีรับมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอยา่งยั่งยนื 
สําหรบัเยาวชนท่ีมีผลการเรียนดีในระดับอุดมศึกษา 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ            
นางสาวกรรณิการ์ ศรีเกษตร นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ช้ันปีที่ 4 ที่ได้รับเงินสนับสนุนการศึกษาจากโครงการ
ทุนการศึกษาอย่างย่ังยืน สําหรับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดย การท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ท่าเรือแหลมฉบัง        
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ         
นายศิวกร มั่นคง นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ที่ได้รบัรางวัลชนะเลิศ Caster ในงาน Advice        
E-Sports 2019 ซึ่งจัดโดย บริษัทแอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จํากัด ในวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 
อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

หน้า 5/5 

ประชาสัมพันธ์ 

 


