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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร ์

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



  วันที่ 17 มกราคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีสนองพระราช

โองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

พธิสีนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้อธกิารบด ี

  วันที่ 8 - 10 มกราคม 2560 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า

แผนยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและเตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพท้ังภายในภายนอก  

ซึ่งจัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

  วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณา ปรึกษาหารือ และ

ขอความร่วมมือในการปรับปรุงหลักสูตร งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิตในการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร มีการแนะน าอาจารย์ใหม่ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและให้ค าแนะน าในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

การประชมุคณาจารยค์ณะวิทยาการจดัการ คร้ังที ่1/2561 



  วันที่ 24 มกราคม 2561 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ซึ่งเป็น

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดีและอ าลา Bye Nior เพ่ือให้

นักศึกษาได้น าความรู้จากการศึกษาด้วยทฤษฎีตามรายงาน

วิชาการสัมมนาทางการตลาด มาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์จริงและเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์

ตรงนอกเหนือจากในห้องเรียน ณ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ HRM 

  วันที่ 23 มกราคม 2561 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ HRM ไปศึกษาดูงาน ณ 

บริษัท อิชิตัน จ ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้

นักศึกษามีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จาก

การศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในด้านกระบวนการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ 

โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวชิาการตลาด 

 วันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาการเงินและการบัญชี 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการเงินและการบัญชี ซึ่ง

เป็นกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน ศึกษาดูงาน บริษัท  

อิชิตัน จ ากัด และศึกษาศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมโบราณ

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษามีการบูรณาการ

ความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

โครงการพัฒนาศกัยภาพสาขาวชิาการเงนิและการบญัช ี

  วันที่ 22 มกราคม 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด

โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่และสร้างศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรม

เส้นทางสู่วิชาชีพนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 5 ได้น านักศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เยี่ยมชม Acts Studio ณ บริษัท 

แอ็กซ์ สตูดิโอ จ ากัด จังหวัดปทุมธานี เป็นสตูดิโอที่รองรับ

การถ่ายท าภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะและได้รับประสบการณ์เรียนรู้

จากสถานการณ์จริง 

โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่และสร้างศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ในยุคดิจทัิล 



  วันที่ 31 มกราคม 2561 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด เป็น

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการตลาด โดยได้รับได้เกียรติจาก  

คุณกฤตอร จิววะสังข์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง   

"นักขายในยุคดิจิตอล (Salesperson in Digital Age)" เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความรู้ในศาสตร์ด้านการตลาดใน

ยุคสังคมดิจิตอลและการท าการตลาดส าหรับผู้บริโภคในยุค

ดิจิตอล ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวชิาการจดัการ 

  วันที่ 26 มกราคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็น

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "วัยใสกับสมุนไพรไทย"        

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-

นครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง

จากกิจกรรม รู้จักคุณค่าและประโยชน์จากสมุนไพรไทย 

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สาขาวชิาการตลาด 

  วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 สาขาวิชาการตลาด จัด

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ซึ่งเป็นกิจกรรม

อบรมเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพด้านการตลาด   

โดยเป็นโครงการที่ได้จัดร่วมกันระหว่างสาขาวิชาการตลาดกับ

ส านักงานพัฒนาผีมือแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีความรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น- 

2 ตึก 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช-

นครินทร์ 

โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพนกัศึกษา                    
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ 

  วันที่ 24 มกราคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในทักษะชีวิต

และอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะ-

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการพัฒนานักศกึษาสาขาวชิาการตลาด 

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 


