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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 

 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย และอาจารย์ดาเรศ 
วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์         
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทําบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จํานวน 89 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นการน้อม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
  วันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร        
เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมุง่ผลลัพธ์การเรียนรู้" ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม 

โครงการอบรมหลักสูตร เรือ่ง "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" 
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  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 7/2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2562 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา
ปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานอธิการบดี และศูนย์ศลิปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น 
ประจําปีประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs           
ปรับแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็น
เลิศด้วย OKRs 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
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  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทยและ
นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีการประกวดมารยาทไทย         
รางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 
 
 
 

 

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดกิจกรรมนํานักวิจัยลงพ้ืนที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย สร้างความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่าย มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน และพัฒนากลไกการจัดการ
ความรู้ ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 

กิจกรรมนํานักวิจัยลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ      
ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีการ
พิจารณารายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร(สมอ.08) สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ.2559, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ พ.ศ.2562 พิจารณาแผนทิศทางการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต และให้คําแนะนําในการพัฒนาการบริหารงาน        
คณะวิทยาการจดัการให้มีประสิทธิภาพ 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2562 
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  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งจัดโดยศนูย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น          
ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 ศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า เพ่ือจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและมีส่วนร่วม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 คณะผู้บรหิาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร    
เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education" ณ ห้องโชคอนันต์ ช้ัน 2 อาคารเรียนรวมและ
อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการอบรมหลักสูตร เรือ่ง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง OBE" 
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  วันที่ 25 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจ 
สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี 
และสร้างแรงจงูใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์
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 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเท่ียวและ 

การโรงแรม จดักิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง

ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 932 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรมได้ติดตามผลการฝึกของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเก่ียวกับ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด            

จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด นํานักศึกษาเข้า

ดูงานด้านการตลาด การผลติ การคลังสินค้าและการขนส่ง      

ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้นักศึกษา

สาขาวิชาการตลาดมีความรู้จากประสบการณ์ตรง

นอกเหนือจากในห้องเรียน อันจะนําไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มี

ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพด้านการตลาด และเรียนรู้วิถกีาร

ดําเนินชีวิตการค้าการขายของสังคมไทยสมัยก่อน               

ณ ตลาดนํ้าอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                        
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 

การเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ การประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ           
ครั้งท่ี 12/2562 

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที ่12/2562        

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการ

จัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการ      

ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในทีป่ระชุมมีมติเลอืก 

อาจารย์วนิดา รุ่งแสง เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการ  



โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                      
สาขาวิชาการจัดการ 

  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ จัด

กิจกรรมการสมัมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

ราชนครินทร์ เพ่ือให้อาจารย์สาขาวิชาการจัดการได้ติดตามผล

การฝึกของนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจน

รับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพของนักศึกษา 

  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM      

ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้

และเข้าใจเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM 

ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติงาน โดยครั้งน้ีได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชนี นนทศักด์ิ ตําแหน่งที่ปรึกษาคณบดี

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา มา

บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมสหกิจศกึษา 

 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา

การตลาด จัดกิจกรรมเสริมความรู้นักศึกษาด้านการตลาด     

ฟังบรรยายหัวข้อ "การเป็นผูป้ระกอบการและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0" 

ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก

ประสบการณ์จริงด้านวิชาชีพการขายและการตลาด 

       วันที ่18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์รัชฎาพร 

วงษ์โสพนากุล ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

พร้อมด้วย อาจารย์ทักษินาฏ สมบูรณ ์อาจารย์สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม เขา้ร่วมสัมมนารบัฟังความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกําหนด

พ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ 2 ณ ห้องพิมาน 

บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี 

กิจกรรมเสริมความรู้นักศึกษาด้านการตลาด 
สาขาวิชาการตลาด 

สัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ         
แผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 
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กิจกรรมจิตอาสา                                      
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 321 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือให้อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ติดตามผลการฝึก
ของนักศึกษา มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นตลอดจนรับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานเก่ียวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักศึกษา 

 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันทํากิจกรรมจิต
อาสา ณ บริเวณอาคาร 1,  อาคาร 3, โดมกีฬา และสนาม
เทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
อุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ฝึกให้รูจ้ักการทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืน ใหม้ีความรับผิดชอบ สง่เสริมให้นักศกึษามีจิตอาสา       
มีความสามัคค ีมีความรับผิดชอบ เสียสละส่วนตนเพ่ือส่วนร่วม 

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

กําหนดการรับสมัคร 

ตั้งแต่วันนีถึ้งวันที่ 14 มกราคม 2563 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://reg.rru.ac.th/admission 


