
  

 

 

 

 

  วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย คณบดี           
คณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2 ฟังปาฐกถาในหัวข้อ 
"เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้ให้แนวคิดส าคัญในเรื่อง Thailand 4.0 :    
Transformation Strategies และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจ านวน       
20 มหาวิทยาลัย ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

FMS NEWS LETTER 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038 500 000 ต่อ 6200 

งานประชมุวิชาการระดบัชาต ิประจ าป ี2560 คร้ังที ่2 

   

 

 

 
 

  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ

จัดการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เพ่ือปรึกษาการด าเนินการด้านการบริหาร วางแผนการพัฒนาคณะฯ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาการ

จัดการ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ค าแนะน าในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจดัการ ครัง้ที ่1/2560 



  

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจการนักศึกษา ด าเนินการจัด 

กิจกรรมประชุมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 

2559 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการ และ  

ด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

กิจกรรมประชมุนกัศกึษา คณะวิทยาการจดัการ ประจ าปกีารศกึษา 2559 

 

 

 

 

  

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการน าบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้ากราบสักการะพระบรมศพ 

เพ่ือแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

โครงการน าบคุลากรคณะวิทยาการจดัการเขา้กราบสักการะพระบรมศพ 

  

  วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่    

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน

หลักสูตรสู่การข้ึนทะเบียน TQR เพ่ือพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้ได้

มาตรฐานและข้ึนทะเบียน TQR มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

เรียนรู้ด้านการศึกษาร่วมกัน และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมพร้อม

รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียน-

รวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการพฒันาศกัยภาพมาตรฐานหลักสูตรสู่การขึน้ทะเบยีน TQR 



  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและจิตอาสา เพ่ือให้

นักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานพุทธศาสนา ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม และรู้จักการบ าเพ็ญประโยชน์                  

ณ วัดชมโพธยาราม อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา   
สาขาวชิาการจดัการ 

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการ          

จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประณยา กิจสาสน          

มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ 

ความสามารถ ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีในเรื่องความรู้ด้าน

การจัดการระบบสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต           

ณ ห้อง 900 ตึก 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและจติอาสา 

  วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการ          

จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารตามแนวหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับปะการังและสภาพแวดล้อมทางทะเล ลดการท าลาย

สภาพแวดล้อมทางทะเล ให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่า  

และการอนุรักษ์ปะการัง  ณ โรงเรียนบ้านพลูหลวง      

ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และเรือหลวง- 

จักรีนฤเบศร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

โครงการศกึษาดงูานดา้นการบรหิารตามแนว                       
หลกัเศรษฐกจิพอเพียง 

  วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการจัดการ   

จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการภาคพิเศษ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพการจัดการใน

สภาพแวดล้อมที่ก าหนดได้ มีความคิดริเริ่มจากการเรียนใน

ห้องเรียนสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้น า

และมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ณ บ้านสวน    

รีสอร์ท จังหวัดสระแก้ว 

โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการ           
ภาคพิเศษ 



  วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

จัดโครงการนิเทศศาสตร์ สาระ-ภาพ ครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นการ

กระตุ้นและส่งเสริมแนวคิดและทักษะด้านการถ่ายภาพของ

นักศึกษา อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสและพ้ืนที่ให้กับนักศึกษา

ได้จัดแสดงและเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายต่อสาธารณชน      

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ 

เซ็นเตอร์ ฉะเชิงเทรา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพหุวฒันธรรมและ        
การส่ือสารข้ามวฒันธรรม 

  วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชา           

การท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    

เพ่ือการท่องเที่ยวในอาเซียน ณ ด่านพรมแดนประเทศไทย 

ประเทศลาว และประเทศเมียนมาร์ จังหวัดเชียงราย    

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดล าปาง จังหวัดสุโขทัย 

และจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้

เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

โครงการนิเทศศาสตร์ สาระ-ภาพ คร้ังท่ี 1 

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการบริหาร-

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อศึกษาดูงาน

กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากร-

มนุษย์ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด 

โรงงานอยุธยา 

โครงการพัฒนาศกัยภาพนกัศกึษา                                            
สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย ์

  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชาการเงินและ     

การบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการเงินและ

การบัญชี เป็นกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนบัญชี ซึ่งได้

เดินทางไปศึกษาดูงาน บริษัท โอสถสภา จ ากัด โรงงานอยุธยา 

และศึกษาศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมโบราณใน  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โครงการพัฒนาศักยภาพ                                 
สาขาวชิาการเงนิและการบัญชี 



ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านวย ปาอ้าย 
บรรณาธิการ  : นายธนัช ถิ่นวัฒนากูล  นายประสาน นันทะเสน  ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี  นายวัฒนา พิลาจันทร์ 
     นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา  นางอรนุช กฤตยขจรสกุล  ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ นายจารุต ฐิติวร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ 

ขา่วประชาสัมพนัธ ์

  

 

 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ เสนาวงษ์ 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

ราชนครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดภาพถ่าย KCC เรียนรู้ 

รัก แปดริ้ว ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560 

 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ ท่ีได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อมัลติมีเดียในหัวข้อ 

"ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา" เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 

2560 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย           

ในประเภทส่ือมัลติมีเดียไม่จ ากัดเทคนิคการสร้าง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       

ในประเภทแอนิเมชัน 2 มิติ จากศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ ห้องโชคอนันต์ 

อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 


