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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

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

 

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี  

 
 

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมส าราญ มีพระวรกายแข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ตราบนิจนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา       

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี 

และเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางฯเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

  และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 2553 

พธิถีวายราชสดดุแีละเคร่ืองราชสักการะเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางฯเจา้ฯพระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่9 

  วันที่ 21 - 22 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขับเคลื่อน

งานสหกิจศึกษา เพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ซึ่งจัดโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือให้ผู้บริหาร อาจารย์ 

และบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา บทบาทและหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานสหกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

และร่วมกันพัฒนาแผนสหกิจศึกษาของคณะ และมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี  

โครงการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร 



  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม

ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ

ระดับหลักสูตร พิจารณาร่างรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ และแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเตรียมความ

พร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ค าแนะน าในการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

  วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ฝ่ายวางแผนและพัฒนา จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทบทวน และ

ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนาคณะ บุคลากรสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพ  

ในการท างาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการทบทวนแผนพฒันาคณะวิทยาการจดัการ 

การประชมุคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที ่3/2560 



      

     วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2560 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการได้จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 

น้อง-พ่ีสีส้ม ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีรองอธิการบดี    

ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  เป็นประธานกล่าว     

เปิดงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี 

ความคิดสร้างสรรค์ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎ

กติกาต่างๆ ให้กับนักศึกษา น าความรู้และประสบการณ์

จากกิจกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเรียน    

การใช้ชีวิตประจ าวัน นอกเหนือจากนี้แล้วยังเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ในหมู่คณะทั้งในระดับสาขา และระดับคณะ 

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 
   

กีฬาสานสัมพนัธน์อ้ง-พีสี่ส้ม ประจ าปกีารศกึษา 2560 

 สรุปผลการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 

กีฬาแชร์บอล 

อันดับ 1 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 
 

กีฬาวอลเลย์บอล 

ประเภททีมชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 

ประเภททีมหญิง  

อันดับ 1 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

กีฬาฟุตบอล 7 คน 

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 

อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
 

กรีฑา 

50 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 

50 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 

อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

100 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

100 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4x50 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4x50 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

4x100 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 

4x100 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด 
 

กีฬาชักกะเย่อ 

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 
 

ม้าศึก 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย์ 
 

วิ่งกระสอบ 

อันดับ 1 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกจิ 
 

ถ้วยกีฬารวม 

สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
 

ขบวนพาเหรด 

ชนะเลิศ  สาขาวิชาการจดัการ 



ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย 
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 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับ

คณะกรรมการประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท                    

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต ์  ประธานกรรมการ   ผศ.ดร.อุไร เงินงอก   ประธานกรรมการ  

อ.รัฐทิตยา หิรณัยหาด   กรรมการ    ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ ์  กรรมการ  

อ.ปวริศา เลิศวริิยะประสิทธิ ์  กรรมการและเลขานุการ  อ.ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ  

ผศ.ดร.อ าพล นววงศ์เสถยีร  ประธานกรรมการ   ดร.สรุิย์วภิา ไชยพันธ์ุ   ประธานกรรมการ  

ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล  กรรมการ    ผศ.ชุติรตัน์ เจรญิสุข   กรรมการ  

อ.เรณู จันทะวงศา   กรรมการและเลขานุการ  ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง   กรรมการและเลขานุการ  

หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด     หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ผศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  ประธานกรรมการ   รศ.วันทนีย์ แสนภักด ี   ประธานกรรมการ  

ผศ.ชุติรตัน์ เจรญิสุข   กรรมการ    ดร.สรุิย์วภิา ไชยพันธ์ุ   กรรมการ  

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง   กรรมการและเลขานุการ อ.สุทธินันท์ โสตวิถ ี   กรรมการและเลขานุการ  

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการเงินและการบญัชี    หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาบริหารธุรกจิ  

ดร.ภัทรณัชชา โชติคณุากิตต ิ  ประธานกรรมการ   ผศ. ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร  ประธานกรรมการ  

ดร.สรุิย์วภิา ไชยพันธ์ุ   กรรมการ    ผศ. ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล  กรรมการ  

อ.จันทร์ลอย เลขทิพย์   กรรมการและเลขานุการ  ดร.สรุิย์วภิา ไชยพันธ์ุ   กรรมการและเลขานุการ  

การตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลักสูตร ปกีารศกึษา 2559 


