
FMS NEWS LETTER 

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

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

 



  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ

จัดการ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เพ่ือแจ้งผลการติดตาม ตรวบสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยฯ แจ้งก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปรึกษาการด าเนินการด้านการบริหาร วางแผนการพัฒนาคณะฯ มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและให้ค าแนะน าในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

การประชมุคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจดัการ 2/2560 

  วันที่ 5 และ 12 กรกฎาคม 2560 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเพ่ิมพูนศักยภาพและยกระดับความรู้

ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อม เพ่ิมพูนศักยภาพ และยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ

ให้กับนักศึกษา อีกท้ังนักศึกษายังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างเข้มข้นด้านภาษีอากรร่วมกับผู้ช านาญการจากกรมสรรพากร        

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการเพิม่พนูศกัยภาพและยกระดบัความรูภ้าษอีากรกอ่นเขา้สูร่ะบบธรุกจิ 



   

  ผลการประกวดดาว ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 

 ชนะเลิศอันดับที่ 1  FMS10 นางสาวชุติมา งามฟ้าใจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 FMS02 นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 FMS14 นางสาวมิรันตี ผุงศิริวัฒนกุล สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

  ผลการประกวดเดือนประจ าคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560 

 ชนะเลิศอันดับที่ 1  FMS09 นายภรัณวิชญ์ สูงสุด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 FMS01 นายสิทธิศักด์ิ พิศวาท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 FMS13 นายนาวิน เชื้อทอง สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

  รางวัล Popular Vote  

 ดาว : FMS02 นางสาวอภิญญา สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 เดือน : FMS09 นายภรัณวิชญ์ สูงสุด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

การประกวดดาวเดอืน คณะวิทยาการจดัการ ปกีารศกึษา 2560 

 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพ

บุคลากรในการท างานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้       

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นแม่แบบที่ดี และเพ่ือสร้างแนว

ปฏิบัติที่ดี ในกระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โครงการศกึษาดงูานเพ่ิมประสทิธภิาพบุคลากรในการท างานดา้นประกนัคณุภาพการศกึษา 



  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการ จัด

โครงการจิตอาสาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นการ

ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา นักศึกษาได้

ร่วมกันท ากิจกรรม สร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา       

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาและ            
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง 

  วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการเงินและ

การบัญชี จัด โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการเงินและ

การบัญชี กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาและศึกษา 

ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาพัฒนา และ

ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม สร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะ และเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ เคียงทะเล รีสอร์ท อ าเภอเมือง 

จังหวัดระยอง 

โครงการจติอาสาและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร-

มนุษย์ จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและถวายเทียน

พรรษา HRM เพ่ือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

และพัฒนาจิตใจบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม

อันดีให้กับนักศึกษา ณ วัดแหลมใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรมและถวายเทยีนพรรษา HRM 

     วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดให้มีความรู้คู่

คุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

อาชีพด้านการตลาด พัฒนาบุคลิกภาพ  แนะน าและ

เสริมสร้างเทคนิคการสมัครงาน สร้างระบบการท างานเป็นทีม

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์

อันดีในกลุ่มนักศึกษา ณ เคียงทะเล รีสอร์ท จังหวัดระยอง 

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวชิาการตลาด             
ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและเช่ียวชาญในศาสตร์ 



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 

 

  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการนิเทศศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 4 โดยเดินทางไปทัศนศึกษา ณ องค์การ-

กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เพ่ือเข้าชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ออกอากาศสด 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

    

 

โครงการถวายเทยีนพรรษา สาขาวิชาการจดัการ 

 

 

โครงการสานสัมพันธ์นิเทศศาสตร์ คร้ังที่ 2 

โครงการนเิทศศาสตรส์ญัจร ครัง้ท่ี 4 


