
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เลขที่ 422 ถนนมรพุงษ์ ตําบลหนา้เมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038 500 000 ต่อ 6200 

  วันที่ 26 กันยายน 2561 คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที ่คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาน "กษีณาลัย ประจําปี 2561" 
ซึ่งดําเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ             
มีรายนามดังต่อไปน้ี 

 1. ผศ.ดร.ปานจิต โรจนวิชชากร  2. อ.ดร.สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม  3. อ.ดร.เกวลิน อัครเดชเรืองศิริ 

 4. นายธวัชชัย อุดมอารยะ   5. นางธนัญญพั์ฒน์ ศิริรักษ ์  6. นางสาวรัตติกานต์ สุชาติ 

 7. นายบํารุง บัวเจริญ   8. นายสมจิตร ์แก้วโกย 

  โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกันน้ีคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้
เข้าร่วมแสดงมทุิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
ราชนครินทร ์



     วันที่ 5 กันยายน 2561 คณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย นายสมศักด์ิ รังสิโยภาส ประธาน
กรรมการ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์ และ อ.นพพร ขุนค้า 
พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร รับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ คือ ผศ.ดร.อํานวย ปาอ้าย และ ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ ณ ห้องศรีสยาม ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

การสรรหาคณบด ีคณะวิทยาการจัดการ 

  วันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลยั  

  วันที่ 19 กันยายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน      
ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือพิจารณาร่างรายงานผลการประเมินองค์ประกอบและผลการปรับปรงุการประเมินของการควบคุมภายใน 
และการจัดทําแผนตรวจสอบภายในเพ่ือประเมินความเสี่ยง ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน คร้ังท่ี 1/2561 



  วันที่ 5 กันยายน 2561 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดดาวเดือนประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารราชนครินทร์ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

ผลการประกวดดาว ประจําคณะวิทยาการจดัการ ปีการศึกษา 2561 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS10 นางสาวบุษกร ต้นอาจ สาขาวชิาการบัญช ี

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS06 นางสาวสุทธดิา ลาภจิตร สาขาวิชาการตลาด 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : FMS12 นางสาวณัฏฐช์ญาภา เปี่ยมสุข สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 

ผลการประกวดเดือนประจําคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS01 นายภาคภูมิ ดีใจ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS13 นายพพิัฒน์พงศ์ พงษ์นะสุวรรณ์ สาขาวชิาการจัดการ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : FMS11 นายไพศาล หล้าสมบูรณ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

 

รางวัล Popular Vote  

ผู้ที่ได้ตําแหน่ง Popular vote การประกวดดาวเดือนคณะวทิยาการจัดการ คือ  

ดาว : FMS14 นางสาวเพชราภรณ์ มาละออ สาขาวิชาการจดัการ 

เดือน : FMS09 นายวศิน อาศัย สาขาวิชาการบัญชี 

การประกวดดาวเดอืนประจําคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 



 วันที่ 19 - 20 กันยายน 2561 ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์น้อง-พ่ีสีส้ม 

ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีรองอธิการบดี ดร. ณัฐปคลัภ์ 

ญาณมโนวิศิษฏ์  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการดังกล่าว

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษา เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความรัก ความ

สามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพ

กฎกติกาต่างๆ ให้กับนักศึกษา นําความรู้และประสบการณ์จาก

กิจกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเรียน การใช้

ชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากน้ีแล้วยังเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ในหมู่คณะทั้งในระดับสาขา และระดับคณะ      

ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 

กีฬาสานสมัพนัธน้์อง-พีส่สีม้ ประจําปีการศกึษา 2561 

สรุปผลการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ 

กีฬาแชร์บอล 

อันดับ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 

กีฬาวอลเลย์บอล 

ประเภททีมชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ประเภททีมหญิง  

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด 

 

กีฬาฟุตบอล 7 คน 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด 

 

กรีฑา 

50 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการบัญชี 

อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

50 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

100 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ 

อันดับ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

100 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

อันดับ 3 สาขาวิชาการบัญชี 

4x50 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

4x50 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อันดับ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

4x100 เมตร หญิง 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

4x100 เมตร ชาย 

อันดับ 1 สาขาวิชาการตลาด 

อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

อันดับ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

กีฬาเบ็ดเตล็ด 

กีฬาชักกะเย่อ 

อันดับ 1 สาขาวิชาการจัดการ 

อันดับ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 

ม้าศึก 

อันดับ 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 

 

วิ่งกระสอบ 

อันดับ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการ 

อันดับ 3 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

ถ้วยกีฬารวม  -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

ขบวนพาเหรด 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ 

 

กองเชียร์ 

อันดับ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

อันดับ 2 สาขาวิชาการบัญชี 

อันดับ 3 สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการตลาด 



ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อํานวย ปาอ้าย 

บรรณาธิการ  : นายธนัช ถ่ินวัฒนากูล  นายประสาน นันทะเสน  ดร.ณัฐพล บัวเปล่ียนสี  นายวัฒนา พิลาจันทร์ 

     นางสิริวรรณ ชวลิตเมธา  นางอรนุช กฤตยขจรสกุล  ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ นายจารุต ฐิติวร 

กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ 

  วันที่ 5 กันยายน 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัด

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เป็นกิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์น้องพ่ีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะทั้งรุ่นพ่ีรุ่นน้อง รู้จัก

การทํางานเป็นหมู่คณะ เสรมิสร้างความรกัและความสามัคคี

ในหมู่คณะ และเรียนรู้การทํางานเป็นทีม ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา                  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  วันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด

โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่และสร้างศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัลกิจกรรมนิเทศ

ศาสตร์สาระ-ภาพ ครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นการกระตุ้น และส่งเสริม

ให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาแนวคิดและทักษะด้านการถ่ายภาพ

ของนักศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น เป็นการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้กับ

นักศึกษาได้จัดแสดงผลงานภาพถ่ายต่อสาธารณชน ณ ลาน

บริเวณช้ัน 1 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

กิจกรรมนิเทศศาสตร์สาระ-ภาพ คร้ังท่ี 2 

  วันที่ 12 กันยายน 2561 สาขาวิชาการตลาด           

จัดโครงการร่วมพัฒนาค้าปลีกปี 2561 ร่วมกับ แม็คโคร สาขา

ฉะเชิงเทรา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง

ด้านวิชาชีพการจัดการและการบริหารร้านค้าปลีกและ

การตลาด ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้นิเทศศาสตร์                    
ราชนครินทร์-รําไพพรรณี 

  วันที่ 11 - 13 กันยายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

จัดโครงการพัฒนาทักษะแหง่อนาคตใหม่และสร้างศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล เป็นกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้นิเทศศาสตร์ราชนครินทร์-รําไพพรรณี 

เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมทีักษะด้านนิเทศ

ศาสตร์และสื่อสารมวลชนร่วมกัน นักศึกษาสร้างเครือข่าย

และบูรณาการความรู้ที่ได้รับกับการเรียนการสอน สามารถ 

ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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