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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือแจ้งมาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) การใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การปรับ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 การประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 เรื่องวิชาการและวิจัย การจัดท าผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ ตามประกาศ ก.พ.อ. (ปี 2565 ใช้เกณฑ์ใหม่) การด าเนินงานประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ 
การด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับคณะ และมหาวิทยาลัย และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ 

การประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2564 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
และสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ 
ภาคเรียนที่ 2/2563 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้เป็นไปตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
ฉบับที่ 10 

การประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คร้ังท่ี 1/2564 
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  วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา   คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2564 คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาการปรับแผนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 คณะวิทยาการจัดการ และพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2564 



 
 

 
 

 
 

 

 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ LMS เป็นการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)    
ให้อาจารย์ได้เรียนรู้การใช้งานระบบ LMS ส าหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรรเสริญ   
ผาวันดี รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม 

 อบรมการใช้งานระบบ LMS ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2564 
 อบรมการใช้งานระบบ LMS ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2564 

อบรมการใช้งานระบบ LMS 

 
 

 

 
 
 
 วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้การด าเนินงาน การประสานงานในช่วง Work from 
home เป็นไปได้ด้วยดี 

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2564 
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  วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ “กิจกรรม 5 ส ” ครั้ง
ที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้ประโยชน์ ข้อดี ตัวอย่างที่ดีในการท า 5 ส จากหน่วยงานอ่ืน ๆ 

กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กิจกรรม 5 ส คร้ังท่ี 1 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้การด าเนินงาน การประสานงานในช่วง Work from home 
เป็นไปได้ด้วยดี 

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2564 
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  วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือรายงานการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย และพิจารณา
การขอข้อมูลความต้องการอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2564 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการในการปฏิบัติงาน 

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2564 



 
 

 
 

 
 วันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2564 ที่สมัครในต าบลก้อนแก้ว และต าบลบางโรง ณ 
ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม คร้ังท่ี 1/64 

 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 29 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ท าความสะอาดบริเวณ 
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และอาคาร 1 ห้องเรียน 131, 132, 133 ,134 บริเวณท่ีมีสวิทช์พัดลม สวิทช์ไฟ แอร์ และราวบันได 

การท าความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ คณะวทิยาการจดัการ 
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  วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ       
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 1 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์าเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

คณะวทิยาการจดัการ ขอแสดงความยินดีกับ                    
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ 

การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจดัการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ คร้ังท่ี 2/2564 

  วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ า

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 2/2564     

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือแจ้งก าหนดการ

สอบ การส่งเกรด ภาคเรียนที่ 1/2563 ก าหนดการเปิดเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2563 แจ้งจ านวนนักศึกษาผู้สมัครปี 2564 

รอบที่ 1 และเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ที่ได้รับรางวัล

สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ปี 2563 ของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ากัด มอบโดย คุณประสาน อู่วิเชียร 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ากัด   

ในวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูฉะเชิงเทรา จ ากัด 

สมัครเรยีน หรือ     

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่  

https://

reg.rru.ac.th 

รับสมัครนักศึกษา  


