
  วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินจัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้ง
ที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือแจ้งการ
ด าเนินการด้านการบริหาร การเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคและการเปิดภาคเรียนใหม่ การส่งผลการเรียนและ
เอกสาร มคอ. การพัฒนาหลักสูตร มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ ดร.วรรณโณ ฟองสุวรรณ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและให้ค าแนะน าในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

FMS NEWS LETTER 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

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

การประชมุคณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ ครัง้ที ่1/2560 

   

 

 

 
 

  วันที่ 3 มีนาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2560 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ประจ าปี มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน และให้ข้อเสนอแนะจากปัญหาที่เจอในการตรวจประเมินประกันคุณภาพจากครั้งก่อน      

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชมุคณะกรรมการอ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559 คร้ังที ่1/2560 



   

  วันที่ 16 มีนาคม 2560 งานกิจการนักศึกษา จัดโครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

การศึกษา 2560 ณ ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้าน

ประชาธิปไตยและให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสโมสร โดยผลการเลือกตั้ง นายปฏิภาณ ผาสุข นักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด ได้เป็นประธานสโมสรนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 

โครงการเลอืกตัง้ประธานสโมสรนกัศกึษา คณะวทิยาการจดัการ ประจ าปกีารศกึษา 2560 

  

  วันที่ 8 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ

พัฒนานักศึกษาศึกษาดูงานด้านการตลาด ณ โรงงาน

ประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา     

เพ่ือเป็นการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนจาก

ประสบการณ์ตรงจากภาคธุรกิจ 

กิจกรรมสัมมนากลางภาคฝึกประสบกาณ์วชิาชีพ
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

  วันที่ 1 มีนาคม 2560 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    

จัดกิจกรรมสัมมนากลางภาคฝึกประสบกาณ์วิชาชีพสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือให้อาจารย์ได้ติดตามผลงานการ

ฝึกงานของนักศึกษา มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในการฝึกงานของนักศึกษา และให้ค าแนะน า

แก้ไขปัญหาจากการฝึกงานของนักศึกษา ณ ห้อง 311    

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการพัฒนานักศึกษาศึกษาดูงานด้านการตลาด 



  วันที่ 31 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM 

โดยได้รับเกียรติจากคุณสัญญารักษ์ ธนากุลจีราวัฒน์ มาเป็น

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา และความเข้าใจเกี่ยวกับการน า

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในองค์การ และให้สอดคล้องกับ

วิชาชีพด้าน HRM น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

โครงการอบรมทักษะการส่ือสารและประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพส าหรับองค์กรและท้องถ่ิน 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่

สังคม โครงการอบรมทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่าง

มีประสิทธิภาพส าหรับองค์กรและท้องถิ่น ณ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบางพระ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา          

ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมีคุณภูรินัทธ์ดา อิศรกุล 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ใบตอง เร็คคอร์ด จ ากัด และ 

คุณบุญสืบ ขลิบเพ็ง นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการ 

ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม     

เป็นวิทยากร 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิมนิเทศ HRM 

  วันที่ 8 มีนาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ

พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด เป็นกิจกรรมเสริม  

ความรู้ด้านการตลาด โดยได้รับเกียรติจาก                   

คุณวรพรรณ วงษ์พิศาล มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ     

เรื่อง บุคลิกภาพและการพูดของนักขายมืออาชีพ เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้และได้รับประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ  ณ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

โครงการพัฒนานกัศกึษาสาขาวชิาการตลาด 

  วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด

โครงการสุนทรียนิเทศศาสตร์ ภูมิปัญญาแห่งการสื่อสาร 

เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านนิเทศศาสตร์

และสื่อสารเชิงสุนทรียะ อีกทั้งเป็นการให้นักศึกษาบูรณาการ

ความรู้ที่ได้จากในชั้นเรียนเข้ากับศาสตร์และศิลป์แห่งการ

สื่อสาร ณ ลานอเนกประสงค์ และ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

โครงการสุนทรียนิเทศศาสตร์                                           
ภูมิปัญญาแห่งการส่ือสาร 



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 ์

  

  

 

  

 

 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับพันจ่าโท อดิเทพ ศรีชาติ 

นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง

เรือพาย ประเภทเรือคายัค 1คนชาย ระยะ 200 เมตร กีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 "สุรนารีเกมส์" โดยมี ดร.สิรินาถ เริ่มลาวรรณ 

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ผู้จัดการทีมร่วมแสดงความยินดี 

 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณน์กัศกึษาภาคปกต ิประจ าปกีารศกึษา 2560 รอบที ่1 


