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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 

 
 
 
 
 
 

 วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา นางสาววาริน ภารสุคนธ์ 
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ  
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เน่ืองในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 
 
 
 
 
 
  วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมหารือการเสนอชุดโครงการวิจัย Flagship 
ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือร่วมกัน
เสนอแนวคิดกรอบวิจัยเรื่อง ชุมชนนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการพัฒนาและสนับสนุน
งานวิจัยและนวัตกรรมที่เสรมิสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการเรียนรู้และรับปรบัใช้นวัตกรรม สามารถนําความรู้ไปใช้ใน
การเปลี่ยนแปลงและจัดการปัญหาในชุมชน พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน การประชุมในครัง้น้ีได้รับความสนใจจากคณาจารย์ต่างคณะ
มาเข้าร่วมในการประชุม 

การประชุมหารือการเสนอชุดโครงการวิจัย Flagship ปีงบประมาณ 2563 
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  วันที่ 8 มกราคม 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ทาํบุญวันขึ้นปีใหม่ 
พ.ศ. 2563 ร่วมสานสายใยความผูกพัน และจิตอาสา ณ ห้องสารภี และบริเวณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ    
ราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บรหิาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกันทําบุญวันขึ้นปีใหม่      
เพ่ือความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรม

กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ทําบุญวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2563 



 
 
 
 
 
 

 

 วันที่ 10 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอภิปรายและวิพากษ์รายวิชาผู้ประกอบการตามศาสตร์
พระราชา ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ผลิตบัณฑิตได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

โครงการอภิปรายและวิพากษ์รายวิชาผู้ประกอบการตามศาสตร์พระราชา 

 
 
 
 
 

 
  วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 1/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 
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  วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจาย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา ได้ประชุมพร้อมกับ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ หอ้งประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 
สารภีเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2563 

ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการสอบสัมภาษณนั์กศึกษาภาคปกติ    
ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 1 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทาํงานกับชุมชนและการจัดการงานสู่เป้าหมาย 
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  วันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ      
การเรียนรู้การทํางานกับชุมชนและการจัดการงานสู่เป้าหมาย ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เป็นลักษณะ Active Learning ในการทํางานกับชุมชน ให้กับนักศึกษา
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้ารอบ 
12 เดือน ของโครงการ ภายใต้ "โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยการวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ กรณศีึกษา : การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากมะม่วงอย่างย่ังยืน" ประจําปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องเจ้าเสวย ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นประธานในการประชุม 

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มงานวิจัยการวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
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  วันที่ 28 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมโครงการจัดทําข้อมูลระดับหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือติดตามผลจากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การทํางานกับชุมชนและการจัดการงานสู่เป้าหมาย   
มีการปรึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่แต่ละสาขาวิชาพบ และให้คําแนะนําในการลงพ้ืนที่จัดทําข้อมูลระดับหมู่บ้าน 

ประชุมโครงการจัดทําข้อมูลระดับหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ               
ครั้งท่ี 2/2563 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  วันที่ 29 - 30 มกราคม 2563 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการได้ร่วมพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬา   
สารภีเกมส์ ประจําปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้เล่น
กีฬาเพ่ือสุขภาพรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และยังกลา้คิดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

สารภีเกมส์ ประจําปีการศึกษา 2562  
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  วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงามหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติังานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
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 วันที่ 15 และ 29 มกราคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต จดัการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุม

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้นําเสนอวิทยานิพนธ์แก่

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 วันที่ 9 - 11 มกราคม 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม จดักิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้นักศึกษาได้

นําความรู้จากภาคทฤษฎีนําสู่การปฏิบัติจริง โดยให้นักศึกษาทํา

หน้าที่เป็นมัคคเุทศก์ มีการวางแผนการท่องเที่ยว การติดต่อขอ

ใช้บริการต่าง ๆ ในการนําเที่ยว ตลอดจนการบริการและดูแล

นักท่องเที่ยว เป็นการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ

ทํางาน รวมท้ังรับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ 

กิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                  
สาขาวิชาการบัญชี 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                 
สาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการของนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ในสาขา

รับทราบปัญหาในการฝึกงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหาให้กับนักศึกษา 

  วันที่ 8 มกราคม 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม

การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 134 อาคาร 1 มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน

ประกอบการของนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ในสาขารับทราบ

ปัญหาในการฝกึงานและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับ

นักศึกษา 



โครงการพัฒนาศักยภาพและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม HRM 

กิจกรรมจําลองธุรกิจการขายประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาการขายและมาตรฐานการบริการ 

 วันที่ 22 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมจําลองธุรกิจการขายประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชาการขายและมาตรฐานการบริการ         
ณ บริเวณโรงอาหาร อาคารราชนครินทร์ และหน้าห้อง
การะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการขายและการบริการ  

 วันที่ 27 มกราคม 2563 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม HRM ณ บรษิัท อิชิตัน กรุป๊ จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา นักศกึษา
เข้าใจถึงการบริหารจัดการองค์การ ระบบของการทํางานจริงใน
องค์การ และเรียนรู้วิถีการดําเนินชีวิตการค้าการขายของ
สังคมไทยสมัยก่อน ณ 

ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบ 2
ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 - 25 มีนาคม 2563 

 

 

 
 

 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
ภาคเรียนที่ 3/2562 ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562 -           
16 มีนาคม 2563 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกนิเทศก์

การปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจําเดือนมกราคม 2563 ณ 

สถานประกอบการ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในพ้ืนที่จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

ประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่      
ออกนิเทศก์การปฏิบัติงานของนักศึกษา 


