
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  วันที่ 4 มีนาคม 2562 ผู้บรหิาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับ
การจัดการความรู้ในองค์กร โดยได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับ       
การจัดการความรู้ และมีการจัดกิจกรรม KM Cafe เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้ และเพ่ือให้
ได้องค์ความรู้ นําไปสู่การปฏิบัติ และเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์



 
 
 
 
 
  วันที่ 6, 20 มนีาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการ
เสริมสร้างผู้นําแกนหลักในการจัดการความรู้ ในหัวข้อการจัดการความรู้ "เทคนิคหรือวิธีสอนให้นักศึกษามีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน" ครั้งที่ 1 และ2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนํากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนางาน           
ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

 
 
 
 
 
  วันที่ 6, 20 มนีาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้าง
ผู้นําแกนหลักในการจัดการความรู้ ในหัวข้อการจัดการความรู้ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอของบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก" ครั้งที ่1 และ2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนํากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและพัฒนา
งาน ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 วันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้บรหิาร และคณาจารย์ 
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการรายงาน
ความก้าวหน้าการลงพ้ืนที่สํารวจบริบทชุมชน ศักยภาพ 
สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือนําไปสู่  
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการนําเสนอ

ความก้าวหน้าในการลงพ้ืนทีข่องชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารท้องถิ่น ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

KM - เทคนิคหรือวิธีสอนให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงาน 

โครงการรายงานความก้าวหน้าการลงพ้ืนท่ีสํารวจบริบทชุมชน ศักยภาพ สภาพปัญหา 
และความต้องการของชุมชน 



 
 
 
 
 

  วันที่ 12, 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวข้อ "เทคนิคการ
ให้บริการแบบ Service mind" ครั้งที ่2 และ3 เป็นการจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้     
ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดและเผยแพรสู่่สาธารณะ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

 
 
 
 
 

  วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือส่งเสริมใหค้ณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนในพ้ืนที่ มีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับการเลือกต้ัง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน
ในวิถีประชาธิปไตย รวมท้ังรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิเลือกต้ังในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ณ หอ้งโชคอนันต์ ช้ัน 2       
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

 
 
 
 

 
  วันที่ 14 มีนาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมการเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประจําปีการศึกษา 2562 ณ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเลือกต้ัง และให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธ์ิในการเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษา โดยผล
การเลือกต้ัง นางสาวชัญญานุช จินดารัตน์ ได้เป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2562 

โครงการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี 2562 



 
 
 
 
 

  วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการเขียนข่าว         
การถ่ายภาพ การนําเสนอข่าว การผลิตสื่อ Infographic เพ่ือการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ของคณะ ศูนย์ สํานัก สถาบัน มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ โดยมีนายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และอาจารย์สุพัฒน์ สุขเกษม รองผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

 
 
 
 
 

  วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 - 17.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จํานวน 80 คน ได้เขา้ร่วมโครงการอบรม
ขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสตูรหลักประจํา " รุ่นเป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ " รุ่นที่ 1/61 เรือ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ 
กับประเทศไทย วิทยากรโดยหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก 904 กองพันทหารช่างที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 
และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ            
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

 
 
 
 
 
  วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ช้ันปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2561 มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการสมัครงาน การหางานในยุค IT การเขียน Resume เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกแห่งการทํางาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
กิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการอบรมขยายผลจิตอาสาพระราชทาน 904 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2561 



โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่10 

 
 
 
 
 
       วันที ่29 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครัง้ที่ 1/2562 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2562 และขอมติคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชี
รายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 2 และ 3 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และใหค้าํแนะนําในการพัฒนาการ
บริหารงานคณะวิทยาการจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 

     วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์  
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ณฐ สบายสุข       
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทํา
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กับคณะทํางานของ
องคมนตรีเพ่ือผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยเฉพาะผลงานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏได้ลงพ้ืนที่ตามพระราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น           
ณ ห้องประชุมราชภัฎ 1 สํานักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฎ ช้ัน 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

 
  วันที่ 28 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ โดยมีคณบดี รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ ร่วมเป็น
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สอบคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ 



  วันที่ 5 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ HRM เพ่ือเป็น

การพัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และนําความรู้

ต่าง ๆ จากสถานประกอบการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ    

จังหวัดชลบุรี 

  

 



  วันที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

แสดงความยินดีและอําลา Bye Nior เพ่ือใหนั้กศึกษาได้นํา

ความรู้จากการศึกษาด้วยทฤษฎีตามรายงานวิชาการสัมมนา

ทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง และเป็นการ

ฝึกให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากใน

ห้องเรียน อันจะนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการ

เข้าสู่อาชีพด้านการตลาด ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ เพ่ือรับฟังคําแนะนําในการนําความรู้ด้าน

การตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับของสถานประกอบการ และเพ่ิมพูนความรู้ในด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร 3 และ

ห้อง 121 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

      วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม โดย อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา อาจารย์รัชฎาพร 
วงษ์โสพนากุล และวิทยากรพี่เลี้ยง คุณกษณิน นวลสนิท         
จัดโครงการทัศนศึกษาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน ประจําปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน เกิดทักษะ และได้รับ
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพ้ืนที่ลุ่ม
นํ้าบางปะกง ณ พ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
ตําบลบางแก้ว อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และบ้านนํ้า
เช่ียว ตําบลนํ้าเช่ียว อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 



 วันที่ 22 มีนาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการ

โรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องนํ้าตาลจีน สัมมนาคาร 

บางปะกงปาร์ค ในกิจกรรมนี้ได้ให้นักศึกษาช้ันปี  ที่ 3 รว่มรับ

ฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อแนะนําในการเลือกสถาน

ประกอบการเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอนาคตด้วย 

  วันที่ 20 มีนาคม 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด

กิจกรรมปัจฉมินิเทศ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านการพัฒนา

บุคลิกภาพ แนวทางการดําเนินชีวิต การสมัครงาน การทํางาน

ในสายวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา 

  วันที่ 15 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

ได้เข้าร่วมอบรมการจัดทําสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ ใน

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประจําปี 2562 โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มหาวิทยาลัย-          

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการ

จัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการบัญชี    

แทนท่านเดิมทีไ่ด้ขอลาออก โดยในที่ประชุมมีมติเลือก

อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา เป็นประธานสาขาวิชาการบัญชี

ท่านใหม ่



  วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2562 ดร.ธนเดช กังสวัสด์ิ และ 

อาจารย์สุพาพร ลอยวัฒนกุล อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ-

จัดการ ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษา โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ตามความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงศึกษาธิการและบริษัท ซีพี ออลล ์จํากัด (มหาชน) 

ในหลักสูตร CP ALL Business Learning ซึ่งจัดเป็นคร้ังที่ 2 

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ของ

คณะวิทยาการจัดการ หลักสตูรการจัดการธุรกิจค้าสมัยใหม่ 

และหลักสูตรการจัดการนวตกรรมทางการค้า ณ โรงแรม

เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 



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

กิจกรรมเส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ครั้งท่ี 6 

   วันที ่29 มีนาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์สิทธิศักด์ิ อรรจนานนท์ 

อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบริการ

วิชาการ อบรมการแปรรูปผลติภัณฑ์อาหารจากผลเมล่อน   

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรในพ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลเม

ล่อน องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกิจกรรมน้ีเป็นส่วนหน่ึงในโครงการ

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของ

ประชากรในท้องถิ่น 

  วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการสอบสัมภาษณนั์กศึกษาภาคปกติ      
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องเจ้าพระยา ช้ัน 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 2 


