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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตาํบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 



 
 
 
 
 

 
 

  วันที่ 10 เมษายน 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนินไปยัง อาคาร
อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2559-2560 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559-2560 

 
 

 

 
 

 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันครอบครัวชาวราชนครินทร์ ปี 2562 

 
 
 
 

 
  วันที่ 3 เมษายน 2562 อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ได้ อย่างเหมาะสม 

สัมมนาสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคกลาง 
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  วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมเพ่ือเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 

 

  วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ณฐ สบายสุข รอง
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ และทีมงาน ได้ลงพ้ืนที่ถ่ายทําวีดิทัศน์และสัมภาษณ์คุณลงุสายหยุด น้อยเจริญ เกษตรกรผู้ปลูก
มะนาวและปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องการปรับปรุงดิน เพ่ือใช้ในการจัดทําวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง โดยเฉพาะผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติตาม         
พระราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตําบลเทพราช อําเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 

 
 
 วันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการ และตัวแทนคณาจารย์       
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินโครงการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของ
ชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลสังเคราะห์โจทย์วิจัย ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน                
อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ลงพื้นที่ถ่ายทําวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 

โครงการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น 
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สอบคัดเลอืกอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

 
 
 
 

 
      วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ได้มอบหมายให้อาจารย์วัชราภรณ์ 
สิงห์สําราญ ผูช่้วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)         
ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นําเสนอวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา 
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  วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง     
ที่รู้คุณค่างานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ณ หอ้งศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร์ เพ่ือเสริมความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยการประยุกต์ใช้หลัก PDCA ในการ
ดําเนินงาน และชีวิตประจําวัน โดยได้เชิญวิทยากรคือ อาจารย์ออมทรัพย์ บุตรแก้ว อาจารย์ธีรวัฒน์ ฉากภาพ และ         
อาจารย์ลาวัณย์ คงรักษ์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษา และPDCA 

โครงการพัฒนานักศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองท่ีรู้คุณค่างานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 
 
 
 

  วันที่ 29 เมษายน 2562 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพ่ือนําไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 3  ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์  ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยเชิญวิทยากรหลักคือ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เพ่ือสกัดความรู้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ในบุคคลและเผยแพร่เทคนิคสู่
สาธารณชน 2 หัวข้อ คือ เทคนิคการสอนใหนั้กศึกษามีทักษะในการปฏิบัติได้จริง  และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ได้ทุนภายนอก 

พิธีลงนามความร่วมมือเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 3 

หน้า 5/8 



  
 
 
 

 

       วันที ่30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2562 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือแจ้งผลการรับสมัครอาจารย์ 
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ การลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับ บริษัท บ๊ิกซ ีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และขอมติคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
รายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แผนบริหารความเสี่ยง 
และรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน และให้คําแนะนํา
ในการพัฒนาการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2562 

 
 
 
 

 
  วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมปรับเน้ือหาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์      
เพ่ือปรับปรุงเน้ือหารายวิชาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 

ประชุมปรับเน้ือหาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2563 

  วันที่ 1 เมษายน 2562 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ
ศึกษาดูงานด้านการตลาด นํานักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน        
ณ ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ด้านธุรกิจ ต่อจากน้ันได้นํานักศึกษาเข้า
ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม ณ วัดนครธรรม          
อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้าง
ศรัทธาในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาด 
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  วันที่ 25 เมษายน 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด

โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่และสร้างศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัลเป็นกิจกรรมสร้าง

เสริมทักษะวิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยเน้นการบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ืองาน

นิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้รู้จักปรับตัวเองใน

การเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์และในกิจกรรมคร้ังน้ีก็ยังได้จัด

บายเนียร์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ช้ันปีที่ 4 ที่

กําลังจะจบการศกึษา ณ โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า     

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่และสร้าง
ศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี การสอบวิทยานิพนธ์                                    
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. สาขาวิชาการบัญชี 

คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมปัจฉมินิเทศนักศึกษาฝกึ

ประสบการณ์วิชาชีพฯ ณ ห้อง 729 อาคารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ทางด้านการบัญชี การสมัครงาน การทํางานในสายวิชาชีพ

ให้กับนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาเป็นแนวทางในการเตรียม

ตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
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การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ประจําปี 2562 โครงการบูรณาการขับเคลื่อนกสิกรรมธรรมชาติ 

  วันที่ 25 - 28 เมษายน 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม จัดโครงการบูรณาการขับเคลื่อนกสิกรรม
ธรรมชาติเพ่ือสนับสนุนนโยบาย "เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรกรรมย่ังยืน
และการจัดงานวันดินโลก และ Kick off การจัดงานวันดินโลก
ปี พ.ศ.2562" ณ บ้านพุบอน บ้านย่านซื่อ บ้านรวมไทย 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือขับเคลื่อนกสิกรรมธรรมชาติ สู่
เกษตรกรรมย่ังยืนจาก "เล็ก แคบ ชัด" ขยายตัวจากระดับ
พ้ืนที่ สู่จังหวัด และขับเคลื่อนสู่ระดับประเทศ 

ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 

ตําบลบางปะกง 

      วันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดาพร อารักษ์สมบูรณ์ และ
ดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ จัดจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่ (Early - Stage) และกิจกรรมพัฒนาสินค้าที่ระลึกของชุมชน        
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตําบลหนองแหน 

        วันที ่21 เมษายน พ.ศ. 2562 อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ณ ชมรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองแหนร่วมใจพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตําบลก้อนแก้ว 

  วันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน อาจารย์ประจําคณะ
วิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ อบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และอบรมพัฒนาสินค้าผ้าบาติก   
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลก้อนแก้ว อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ตําบลคลองเข่ือน 

 วันที่ 26, 30 เมษายน พ.ศ. 2562 อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ และอาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ จัดกจิกรรมพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ของดีคลองเขื่อน
ออนไลน์ และกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มะม่วงของดีคลองเข่ือน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง-
เข่ือน ตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา  

โครงการบริการวิชาการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชากรในท้องถิ่น 
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