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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เลขที่ 422 ถนนมรพุงษ์ ตําบลหนา้เมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038 500 000 ต่อ 6200 



 

 

 

 

 

  วันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2561 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2561 สรุปรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และใหค้ําแนะนําในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดีย่ิงขึ้น ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดี    
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2561 

  

 

 

 

  วันที่ 2 สิงหาคม 2561 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 

ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

สอบสมัภาษณ์รับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 รอบ 5 

  

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ    กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร  ต้ันพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวศิริขวัญ ย่ิงเจริญ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัคณะ ปีการศึกษา 2560 



  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ใน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติและความ

เข้าใจอันดีต่อกิจกรรมการศกึษาในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 



  เมื่อวันที่ 15 สงิหาคม 2561 ที่ผ่านมา นักศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเท่ียวและ
การโรงแรม ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมราชนครินทร์ โดยผลการแข่งขัน 
คณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเคร่ืองเต็มวง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 

โครงการเวทีสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมราชนครนิทร์ 

  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม " ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561" ณ หน้าบริเวณ ตึก 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริม ศลิปะ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และนักศึกษาได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

  ผลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ประเภทสวยงาม 

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ห้อง 1 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด 

 รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี ห้อง 2 

  ผลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561  ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม " ประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 " 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผูบ้ริหาร คณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วม

พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ โดยมีดร.ณัฐปคลัภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร และให้

โอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งงานน้ี นางสาวนาฎยา ร่มโพธ์ิทอง นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลเพชรสารภี ประจําปี 

2561 เน่ืองจากเป็นนักศึกษาที่มีลักษณะดีเด่นที่ดําเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ “ จติอาสา ใฝ่รู้ สูง้าน ” ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ และนายธนกร 

เซี่ยงอ้ึง, นายสุฮัยมี หลีดินสุด นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ได้รับทนุการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และนางสาวฐิติมา สิทธิวงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับทุน

ส่งเสริมอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ์

พธิไีหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561 



  วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

HRM เป็นกิจกรรมผูกมิตรสัมพันธ์น้องพ่ี HRM เพ่ือสร้าง

ประชาธิปไตย เพ่ือให้นักศึกษามีมิตรสัมพันธ์และมนุษยสัมพันธ์

ที่ดี เสริมสร้างความสามัคคีและรู้จักการเสียสละในหมู่คณะ 

นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เป็นโครงการ

อบรมการตลาดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาดยุคใหม่กับ

การก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการแข่งขันกีฬาสร้าง

ความสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อม

เข้าสู่อาชีพด้านการตลาด เสริมความรู้ด้านการตลาด สร้าง

ระบบการทํางานเป็นทีมให้มปีระสิทธิภาพ แนะนําและเสริม

ความรู้ด้านการตลาด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา HRM 

  วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. 

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี เป็นกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการใช้

โปรแกรม Excel สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้

ความชํานาญในการใช้โปรแกรม Excel ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 311 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ์

กิจกรรมอบรมเสริมทักษะการใช้โปรแกรม Excel 
สาขาวิชาการบัญชี  

  วันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. 

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี เป็นกิจกรรมอบรมเสริมทักษะการใช้ภาษา

สําหรับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้

ความชํานาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ณ ห้องสารภี 

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราช

นครินทร ์

กิจกรรมอบรมเสริมทักษะการใช้ภาษาสําหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการบัญชี 



  วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เป็นกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหนั้กศึกษามีความรู้ในธรรมะ และ

สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจําวัน ได้

รู้จักใช้สติ สมาธิ และปัญญาในการเรียนและการใช้ชีวิต ณ    

วัดชมโพธยาราม อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการจัดการ 

  วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการจัดการ เป็นกิจกรรม

เส้นทางสู่การเป็นบัณฑิตเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ในยุคดิจิตอล และการพัฒนานักศึกษารายช้ันปี ครั้งที่ 2 ณ 

ค่ายเพชรรัตน์ จังหวัดสระบุรี เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ เพ่ิม

ทักษะในการทาํงานร่วมกันและเปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพการ

จัดการได้กว้างมากย่ิงขึ้น เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพบัณฑิตใน

อนาคต 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา

การตลาด จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

"การพัฒนาศักยภาพนักการตลาดให้เป็นนักขายเชิงรุกในยุค

การค้าแบบใหม่" เพ่ือการแบรมเทคนิควิธีการเสนอขาย การ

เตรียมความพร้อมนักขายสู่การแข่งขันในตลาด AFC ณ 

ห้องสเตจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร ์

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา HRM 

เป็นกิจกรรมการเข้าค่ายธรรมมะ HRM เพ่ือปลูกฝังให้มีความ

กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์ พัฒนาจิตและ

ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนา 

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมมะ HRM 



ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย 

บรรณาธิการ  : นายธนัช ถ่ินวัฒนากูล  นายประสาน นันทะเสน  ดร.ณัฐพล บัวเปล่ียนสี  นายวัฒนา พิลาจันทร์ 

     นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา  นางอรนุช กฤตยขจรสกุล  ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ นายจารุต ฐิติวร 

กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ 

  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา HRM เป็นกิจกรรมโครงการจิตอาสาและบริการ

วิชาการพัฒนาชุมชน HRM ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏราช

นครินทร์ และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร ์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและอุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืนแก่

นักศึกษา ฝึกให้รู้จักการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ให้มคีวาม

รับผิดชอบ มีความเป็นผู้นําและผู้ตาม เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา HRM 

  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ไปศึกษาดูงาน

ด้านการตลาด ณ บริษทั ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จํากัด จังหวัด

ชลบุรี เพ่ือใหนั้กศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จาก

ประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพการขายและการตลาด 

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นกิจกรรม

อบรมคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาการจัดการ เพ่ือให้นักศกึษา

ได้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในเร่ืองความรู้ด้านการจัดการระบบสารสนเทศ และ

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ณ ห้อง 900 ตึก 9 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการสานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์คร้ังท่ี 3  

  วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด

โครงการสานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ครั้งที่ 3 ประจําปีการศึกษา 

2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษา

ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและการอยู่ร่วมกัน 

นักศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์และรุ่นพ่ีในสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาการจัดการ 


