
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 



 
 
 
 
 

 
 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 - 2 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการการจัดการนํ้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 
กิจกรรมที ่1 การอบรมการออกแบบพ้ืนที่การจัดการนํ้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อําเภอบางคล้า 
กิจกรรมที ่2 พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการนํ้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน          
อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการการจัดการน้ําตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 

 ในเดือนสิงหาคม 2563 อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์
กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ นํานักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีที่ 3 ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสินค้าเกษตรของเกษตรกร หมู่ 1 
บ้านหนองทราย ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 2563 
เพ่ือนําเน้ือหา ภาพ มาตัดต่อวีดีโอ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีที่ 3 สําหรับการนํามาจัดทําโครงการการพัฒนา
เว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรของเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านหนองทราย 
ตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการบูรณาการองค์
ความรู้จากรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การจัดการธุรกิจดิจิทัล และ

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ หลังเสร็จสิ้นเตรยีมคืนข้อมูลใหพ้ื้นที่ พร้อมทั้งร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตําบลหนองยาว
เผยแพร่เว็บไซต์ต่อไป www.บ้านหนองทราย.com 

ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรของเกษตรกร หมู่ท่ี 1 บ้านหนองทราย 
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  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมเสนอโครงการ ประจําปีงบประมาณ 2565 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 3/2563 



 
 
 
 

 
 
 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธี
ถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา        
88 พรรษา และวางพานพุ่มถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร ์

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

 
 
 
 
 
 
 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 18/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 18/2563 
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  วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์ณฐ สบายสขุ รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานวิพากษ์
หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) หลักสูตรยกระดับคุณภาพการผลิตปูทะเลสู่ผู้บริโภค จากผลการดําเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร ์

วิพากษ์หลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) หลักสูตรยกระดับคุณภาพการผลิตปูทะเลสู่ผู้บริโภค 



 
 
 
 

 
 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดการวิพากษ์หลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรสร้างมูลค่าจากขยะ ตามหลัก Canvas Model และหลักสูตรเพ่ิมรายได้ ลดต้นทุน สําหรับธุรกิจขยะ ด้วยระบบซัพพลาย
เชนและโลจิสติกส์ จากผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคาร
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

วิพากษ์หลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) 2 หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

 
 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ นําโดยอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน “ชุมชนแห่งความสุข Happy 8 Riew” ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นการประกวดผลงาน “ชุมชนแห่งความสุข Happy 8 Riew” ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ Happy 
Body, Happy Heart, Happy Soul, Happy Money, Happy Relax, Happy Brain, Happy Family, Happy Society 

การประกวดผลงาน “ชุมชนแห่งความสุข Happy 8 Riew” 
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  วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนและโครงการ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 “Effective Mindset and Strategic Product/Services Innovation” ณ ห้องประชุมแคสเปียน ช้ัน 1      
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 

การจัดทําแผนและโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 
 

 
 
 
 

 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผู้บรหิาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 
“ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ” ณ ห้องโชคอนันต์ 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือใหบุ้คลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมาย ระเบียบหนังสือเวียน ตลอดจนวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 
และหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ได้อย่างถูกต้องและนําไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สําหรับบุคลากรด้านพัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์            
ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ สร้างการรับรู้และแสดงความคิดเห็นต่อ SWOT ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
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  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การสัมภาษณ์นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 



 
 
 
 
 
 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. งานวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมเพ่ือเตรียมเขียน 
ชุดโครงการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยให้พร้อมสําหรับส่งให้หน่วยงานเจ้าของทุนพิจารณาสนับสนุนการวิจัย      
ในปีงบประมาณ 2565 

การประชุมเพ่ือเตรียมเขียนชุดโครงการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการปฐมนิเทศงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เพ่ือพบผู้บริหาร รับฟังนโยบายการบริหารงานของคณะด้านต่าง ๆ วิสัยทศัน์ ภารกิจของคณะ ภาระงานของอาจารย์ทางด้าน
วิชาการและวิจัย ภาระงานของอาจารย์ด้านการวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา 

การปฐมนิเทศงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 19/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณาเล่มรายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2562 พิจารณาเตรียมการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2563 พิจารณาดําเนินการตามมติสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 พิจารณาร่างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 19/2563 



 
 
 
 
 
 
 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมพิจารณาจัดแบ่งพ้ืนที่ห้องพักอาจารย์ 
ด้านในของช้ัน 1 อาคาร 3 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดห้องพัก
อาจารย์ กับอาจารย์สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

การประชุมพิจารณาจัดแบ่งพ้ืนท่ีห้องพักอาจารย์ ด้านในของช้ัน 1 อาคาร 3 

 
 
 
 
 
 

 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564) และพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564) 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 7/2563 

หน้า 7/13 

 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู 
ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาแสดง
ความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และสบืสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม โดย
มี ดร.ณัฐปคลัภ์ ญาณมโนวิศษิฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา 

พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2563 



 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ นายดิลก บทนอก นักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รบัรางวัลเพชรสารภี ประจําปี 2563 เน่ืองจากเป็น
นักศึกษาที่มีลกัษณะดีเด่นในการดําเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
“ จิตอาสา ใฝรู่้ สู้งาน ” ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ    
นางสาวปาลิตา ทองสัมฤทธ์ิ, นายวัชระ พรแสนสุขทวี, นางสาวฐิติมา สิทธิวงษฺ์, 
นางสาวนฤมล กรเกษม, นางสาวหยาดนภา อ่ิมสุดใจ, นางสาวดวงกลม สาใจ      
ที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ท่ีได้รับรางวัล 

 
 
 
 
 
 

 วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 งานวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะ
วิทยาการจัดการด้านการวิจัย ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ อบรมหัวข้อ “การเขียนชุดโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนวิจัยจากภายนอก” และ“การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม” 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์เก่ียวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนผลงานวิชาการการรับใช้สังคม โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คณาจารย์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการด้านการวิจัย 

หน้า 8/13 

 
 
 
 
 
  วันท่ี 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 
2562 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร  ต้ันพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารีย์  ประจวบเหมาะ ผู้สังเกตการณ์ 
5. นางสาวศิริขวัญ  ย่ิงเจริญ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 
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 วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็น

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและสานสัมพันธ์น้องพ่ี    

ณ เดอะไฟน์ รีสอร์ท ตําบลท้ายเกาะ อําเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านการปรับตัวและ

การใช้ชีวิตการเรียนตลอดหลักสูตร นักศึกษามีทัศนคติที่ดี

เก่ียวกับการเรียนในหลักสูตร และมีความรกัสามัคคีในหมูค่ณะ 

 วันที่ 5, 19 และ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี 

จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศกึษาใหม่ปีการศึกษา 

2563 ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ ณ หอ้ง 742 อาคาร

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรื่อง 

"ความรู้พ้ืนฐานทางบัญชี" 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                     
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ก้าวแรกสู่การบัญชีราชนครินทร์ 

  วันที่ 3 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์,   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ และอาจารย์

วิเชียร โสมวิภาต มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

  วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการผูกมิตรสมัพันธ์น้องพ่ี HRM เพ่ือสร้าง

ประชาธิปไตย ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและ

อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน เสริมสร้างความสามัคคี 

เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการ

บรรยายพิเศษ เรื่องมนุษย์สัมพันธ์กับการเตรียมพร้อมสู่รั้ว

มหาวิทยาลัย เรื่องการวางแผนในการเรียนและค่าใช้จ่ายต่อ

เทอม และเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพสานสัมพันธ์น้องพ่ี HRM  

โดย นายสมเกียรติ ขําสําราญ อาจารย์ประจําวิทยาลัย

เทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 

โครงการผูกมิตรสัมพันธ์น้องพ่ี HRM                        
เพ่ือสร้างประชาธิปไตย 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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 วันที่ 14 - 16, 21 - 23 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปรบัพ้ืนฐานความรู้

ก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 

โดยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่          

ณ ห้อง 133 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 อาจารย์จารุต ฐิติวร อาจารย์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นําเสนอ

บทความวิจัย “ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอาหารของเกษตรกร

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการค้าและความมั่นคงทางอาหาร จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง” ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์(ออนไลน์) 

กิจกรรมเสริมทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ          
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

อาจารย์จารุต ฐิติวร นําเสนอบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังท่ี 6” 

  วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ

บริษัท เซอร์วิสมายด์ เทรนน่ิง จํากัด จัดโครงการพัฒนา

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ฟังบรรยายเรื่อง บทบาทท่ี

เปลี่ยนไปของนักการตลาดในยุค AI (artificial intelligence) 

ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษาได้ความรู้และเรียนรูป้ระสบการณ์จริงด้านวิชาชีพ

การขายและการตลาด กระตุ้นละส่งเสริมให้นักศึกษามีความ

ต่ืนตัว มีความสนใจ และมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบ

อาชีพด้ารการขายและการตลาด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์

วรรณรีย์ บ้ีสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บรษิัท เซอร์วิสมายด์ 

เทรนน่ิง จํากัด มาบรรยายให้ความรู้ 

  วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการ        

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ณ บุญนํ้าฟ้า รสีอร์ท และศูนย์ศึกษาการพัฒนา

อ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ รัชกาลที่ 9 

จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพการจัดการ

และบูรณาการการเรียนการสอน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ 

เกิดกระบวนการเรียนรู้และนาํไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน

ของตนเองได้  

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาการจัดการ โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการตลาด 
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 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการ    

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตรวรรษ 21 ณ บ้านคลองโคน รีสอรท์ ตําบลคลองโคน   

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้สถาน

ประกอบการและหลักการเศษฐกิจพอเพียง รวมท้ังมีจิต

สาธารณะช่วยเหลือสังคม ตลอดจนนําความรู้วิชาการจัดการมา

ประยุกต์ใช้ในการทํางานร่วมกัน 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง

ทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดี

งาม และนักศกึษาแสดงความเคารพ ความกตัญญูต่อครูอาจารย์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตรวรรษ 21 สาขาวิชาการจัดการ 

กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ประจําปีการศึกษา 2563 

  วันที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียม

ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ณ ห้อง 731 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพ่ืออธิบายโครงสร้างหลักสูตร การสําเร็จ

การศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ความรู้ด้าน

คณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรม 

  วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน 

ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ และสวนสมเด็จพระศรี

นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและ

อุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ฝึกนักศึกษาให้รู้จักการ

ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน ใหม้ีความรับผิดชอบ มคีวามเป็นผู้นําและ

ผู้ตาม ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามัคคี เสยีสละส่วนตนเอง

เพ่ือส่วนร่วม 

โครงการจิตอาสาและบริการวิชาการพัฒนาชุมชน 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321 

อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อบรมเรื่อง 

“Power BI เพ่ือการวิเคราะห์งานทางธุรกิจเบ้ืองต้น” เพ่ือให้

นักศึกษาเข้าใจในเคร่ืองมือ Power BI มีทกัษะด้านการเรียนรู้

และนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

ณัฐชนัญ เสริมศรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา จัด

โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2563 มีนักศึกษาสาขาวิชา

การตลาด ช้ันปีที่ 3 - 4 เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องสเตจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้

การบริหารจัดการร้านค้าปลีก นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาร้านค้า

ปลีกในชุมชนและท้องถิ่น 

โครงการสัมมนาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้                 
ในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2563             
สาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น. 

สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการ

บัญชี อบรมทกัษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ณ 

ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 321 อาคาร 3 มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ 

และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

  วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการ    

จัดโครงการเสริมสร้างความรูแ้ละทักษะอาจารย์ตามศาสตร์ 

ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และธนาลากูน 

รีสอร์ท ตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือให้คณาจารย์ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนการจัดการ

เรียนการสอน พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา 

โดยใช้วิธีการเสวนาและการจัดอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์

สาขาวิชาการจัดการ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะอาจารย์ตามศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการ 

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

พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2563                    
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน                    
ในสถานประกอบการ 

  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 4 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์      

อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราช

นครินทร์  เพ่ือให้นักศึกษาเขา้ใจวิธีการปฏิบัติตนในขณะฝึก

ปฏิบัติงาน และเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบในขณะปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 

  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้อง

เจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้แสดงความ

เคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดี

งาม 
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