
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

เสวนาพิเศษทางวิชาการ : ราชนครินทรแฟร คร้ังท่ี 1 



 
 
 
 
 
 
 อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช และอาจารย์จารุต ฐิติวร นํานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ออกภาคสนาม สัมภาษณ์เก็บข้อมูล
โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการทีม่ีต่อสํานักงานประกันสังคม ปี 2562  
 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง 
 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สํานักงานประกันสังคม จังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม 

โครงการสํารวจความพึงพอใจผู้รับบริการท่ีมีต่อสํานักงานประกันสังคม ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
        วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2562 
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  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาดล เจริญสุข, นายเตชิต ทิพย์ประเสริฐ, นางสาวชมภูนุช เพ็ชรดํา, 
นางสาวเบญจวรรณ พงศ์แพทย์, นางสาวกานต์จนา พรกุณา และนางสาวพรชนก เทียนศรี นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี       
ภาคปกติ ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก คุณวิลาสินี สังขปรีชา นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคพิเศษ เมือ่วันที่ 3 ตุลาคม 2562        
ณ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี 



 
 
 
 
 
  วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมการทําข้อเสนอโครงการวิจัย อววน.     
ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้คณาจารย์
ประชุมปรึกษาหารือการทําข้อเสนอโครงการวิจัย และร่วมกันนําเสนอแผนโครงการวิจัย ในการของบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2564 

ประชุมการทําข้อเสนอโครงการวิจัย อววน. ครั้งที่ 3 

 
 

 
 
 
        วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2562 
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  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายอดิศักด์ิ มังคุด และนางสาวสุนิษา ชัยยะ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี    
ที่ได้รับทุนการศึกษาประจําปี 2562 ของมูลนิธิป่อเต็กต้ึง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม  ช้ัน 2 อาคาร 2        
มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง พลับพลาไชย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 
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 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดเสวนา
ทางวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ "การ
สร้างองค์ความรู้จาการวิจัยและบริการ
วิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตาม

พระบรมราโชบาย" ซึ่งเป็นสว่นหน่ึงในโครงการก้าวสู่ 8 ทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น : ราชนครินทร์แฟร ์
ครั้งที่ 1 
  ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สาํนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
  ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สาํนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเสวนาทางวิชาการ 



โครงการสัมมนาเชิงปฏบิตัิการสนองพระราโชบาย สืบสาน 
รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน การเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ 

   วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 

ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ ณ         

ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในทีป่ระชุมมีมติเลอืก 

ดร.กิตติวงค์ สาสวด เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการ  

  วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสนองพระราโชบาย 

สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น ณ ห้องศรีสยาม ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์

พระราชา เพ่ืการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

   วันที ่20 ตุลาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ภาคพิเศษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อ

ออนไลน์ในการทําตลาดยุคดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ห้อง 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ราชนครินทร์ โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาสัมมนาทาง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและการฝกึประสบการณ์วิชาชีพฯ ภาคเรียน

ที่ 1/2562 การจัดโครงการน้ีเพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้สื่อ

ออนไลน์ในการทําตลาดยุคดิจิทัล โดยม ีคณุธีราพร รอดมั่นคง 

เป็นวิทยากรในการอบรม 

 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ จัดกิจกรรมจําลองธุรกิจการขายประกอบการเรียน

การสอนรายวิชาการขายและมาตรฐานการบริการ โดยมี

วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการขายและการบริการ     

ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อ
ออนไลน์ในการทําตลาดยุคดิจิทัล 

กิจกรรมจําลองธุรกิจการขายประกอบการเรียน     
การสอนรายวิชาการขายและมาตรฐานการบริการ 
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การเลือกประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ งานสัมมนา หัวข้อ องค์กรธรรมาภบิาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 

     วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นักศึกษาภาคพิเศษ 
สาขาวิชาการจัดการ จัดงานสัมมนา หัวข้อ “องค์กรธรรมา     
ภิบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4    
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ          
ราชนครินทร์ โดย อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดี      
คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาพร้อม
ด้วย คุณอารีนา ชูสุวรรณชัย รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. โภคิน 
พลกุล มาเป็นวิทยากรบรรยายเพ่ือให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วม
สัมมนาในครั้งน้ี 

  วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการ-
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมี
มติเลือก อาจารย์สิทธิศักด์ิ อรรจนานนท์ เป็นประธาน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

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

ออกนิเทศก์การปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจําเดือนตุลาคม 

2562 ณ สถานประกอบการ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในพ้ืนที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 

 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา       

จัดโครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกโชว์ห่วยเป็นโชว์สวย มี

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ช้ันปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมโครงการ   

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

ราชนครินทร์ โดยมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้นําเสนอรูปแบบ   

การจัดร้านค้าปลีกของแต่ละกลุ่มจํานวน 10 กลุม่ เพ่ือทาํการ

คัดเลือกกลุ่มผูเ้ข้ารอบที่จะได้ไปจัดร้านค้าจริง 

นิเทศก์การปฏิบัติงานของนักศึกษา            
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกโชว์ห่วยเป็นโชว์สวย 


