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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ณ หอ้งประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีการบรรยายใน
หัวข้อ "ทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" โดย ศาสตราจารย์คลนิิก เกียรติคุณ 
นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา 



 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 6 พฤศจกิายน 2562 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้
เตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2562 

 
 
 
 
 

 
  วันที่ 6 พฤศจกิายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 15/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2562 
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  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้         
เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง" สําหรับบุคลากรด้านการเงินการคลัง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ จัดโดยหน่วยงานคลัง ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลัง" 



 
 
 
 

 
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 
 

 
 

 
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการ
ประชุมเพ่ือทบทวนโครงการงบประมาณเงินรายได้ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เพ่ือทบทวนโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 

ประชุมเพื่อทบทวนโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
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  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2562 



 
 
 
 
 
 
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต ดําเนินการประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

การประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
 

 
 

 
  วันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บรหิาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การ
บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs" ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs และปรับแผนปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้สอดคลอ้งกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การบริหารผลงานสูค่วามเป็นเลิศด้วย OKRs 

สัมมนาการจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 
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 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.     
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือวางแผนการทํา OKRs         
ระดับคณะ 



 
 
 
 

 
  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการเปิดภาคเรียนการศึกษา 2/2562 และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของคณะจากคณาจารย์   
คณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 

 
 

 
 

 
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมระดับคณะ เรื่องแผนงานวิจัย สกสว. 
2564 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้คณาจารย์ประชุม
ปรึกษาหารือการจัดทําข้อเสนอเชิงหลักการ สกสว. 2564 

การประชุมระดับคณะ เรื่องแผนงานวิจัย สกสว. 2564 
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  วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. คณะผู้บรหิาร บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลท่ัวประเทศ ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี              
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการ
นักศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วันที่ 21 - 26 พฤศจิกายน 2562 คณาอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่รว่มกับผู้จัดการร้าน ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาเอมอร
อุทิศ(ถนนศรีโสธรตัดใหม่), สาขาคลองเข่ือน-ก้อนแก้ว, สาขาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, สาขาตลาดนัดสนามชัยเขต, 
สาขาถนนมหาจักรพรรด์ิ แปดริ้ว และสาขาเทพคุณากร 

การตรวจประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ร่วมกับผู้จัดการร้าน 
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 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ ดําเนินการประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์

และแนะแนวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ร่วมกับ

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการแนะแนวการ

ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม ่

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต จดัโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง คุณรู้หรอืไม่ 

"ประกันสังคม" มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ 

อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ         

ราชนครินทร์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมนาได้รับความรู้ความเข้าใจใน

สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม และสามารถใช้สิทธิประโยชน์

ของการทําประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง วิทยากรโดย นาย

โสภณ วงศ์เหรียญทอง นักวิชาการประกันสังคม สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประชุมวางแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนว
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง                                
คุณรู้หรือไม่ "ประกันสังคม" มีอะไรมากกว่าท่ีคุณคิด 



สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการค้าสมัยใหม่                        
แนะแนวการศึกษาต่อพร้อมรับสมัครนักศึกษา 

การประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครัง้ท่ี 
11/2562 

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที ่11/2562        

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อพร้อมรับสมัคร

นักศึกษา ให้กับผู้สําเร็จการศกึษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ของ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ ณ หอประชุม โรงเรียนวิทยาราษฏ์

รังสรรค ์

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดการประชุมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ช้ันปี 3 ณ ห้อง 934 อาคาร 9 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมการจัดทําโครงการศึกษาบริบท

ชุมชนและการจัดทําฐานข้อมลู 

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษารหัส 59 กลุม่เรียน 802 รายวิชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 121 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการศึกษาบริบทชุมชนและ                         
การจัดทําฐานข้อมูล HRM กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม B เข้า
รายงานตัวลงฝึกปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2562 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เข้ารับ
การฝึกอบรมก่อนลงปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ 

 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณาอาจารย์ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นํานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม ่กลุม่ B เข้ารับการฝึกอบรมก่อนลง
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 คณาอาจารย์ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นํานักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ กลุ่ม B เข้ารายงาน
ตัวกับผู้จัดการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในสาขาที่นักศึกษาจะลงฝึก
ปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และจะลงปฏิบัติงาน
งานต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563 

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

กําหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่วันนีถึ้งวันที่ 14 มกราคม 2563 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://reg.rru.ac.th/admission 


