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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลกัสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลตัวบ่งช้ีผู้
จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2561    
ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561      
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์



  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการจัดกิจกรรมทํานุบํารงุและส่งเสริมคณุค่า
ทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีจิตสํานึกในการอนุรักษท์างด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิด และนําเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 35 ปี วิทยาการจัดการ 2019 “ศาสตร ์ศิลป์ กับการ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน” ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ช้ัน 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน จัดโดยศูนย์
ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ คณะ 5 คณะ กองพัฒนา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา หอพักนักศึกษา องค์การบริหารส่วน  
ตําบลหัวไทร เทศบาลตําบลปากนํ้า และองค์การบริหารส่วนตําบล  
ดงน้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา เน่ืองในวันสถาปนามหาวิทยาลัย เป็นการ
เปิดพ้ืนที่แสดงความสามารถทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้กับนักศึกษาและชุมชน และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับชุมชน
ในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นกิจกรรมให้นักศกึษาทุกคนมีส่วนรว่มในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 4 และนานาชาติ คร้ังท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ชุมชน 



 
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้    
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการดําเนินงาน
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและดา้นวิจัย มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และใหข้้อเสนอแนะในการดําเนินงานการจัดการความรู้          
คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  

  วันที่ 20 และ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ ดร.ณฐัพล บัวเปล่ียนสี และดร.ภาวิณีย์ 
มาตแม้น อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจดัการได้ลงพื้นที่สํารวจ
ข้อมูลบริบทชุมชนและจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ครั้งที่ 1 และ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตําบลบางปะกง และ        
ที่ทําการผู้ใหญบ่้าน หมู่ 2 ตําบลบางปะกง จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
 

 

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร และอาจารย์
กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ ได้ลงพื้นทีเ่พื่อสํารวจ
บริบทของชุมชนและได้จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ณ องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน ตาํบลคลองเขื่อน อําเภอคลองเขือ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

  

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน อ.ณฐ สบายสุข และ   
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ ได้ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลบริบทชุมชน
และจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลก้อนแก้ว           
อําเภอคลองเขือ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 อ.ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ ได้
ลงพื้นที่สํารวจขอ้มูลบริบทชุมชนและจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) ณ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพือ่แก้ปญัหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น 



  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างผู้นําแกนหลักในการจัดการความรู้ หัวข้อ "เทคนิคการให้บริการแบบ Service mind" จดัโดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนํากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและ
พัฒนางาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยกร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการตลาด           
จัดกิจกรรมสัมมนากลางภาคฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชา
การตลาด  เพ่ือให้อาจารย์ได้ติดตามผลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานหรือพ่ีเลี้ยงเก่ียวกับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ณ ห้องประชุมช้ัน 2   
อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ ดําเนินการจัดโครงการอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือยกระดับกําลังแรงงานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการผลิต และรองรับการเติบโตของเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) พัฒนาหลักสูตรให้ตรง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF:HEd) ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์



  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์ และนักศึกษา 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเชิญไปเป็น

วิทยากรให้กับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ณ หอประชุมองค์การบริหารสว่นตําบลก้อนแก้ว 

อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 



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

  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

จัดโครงการอบรมให้ความรูท้างด้านเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะที่จําเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

14 กุมภาพันธ์ วันพระราชนาม"ราชภัฏ" 


