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จดหมายข�าวคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
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 วันท่ี 3 และ 8 เมษายน 2564 ผู�บริหาร คณาจารย          
และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข�าร%วมโครงการอบรมการมุ%งสู%
การเป+นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University 
“Building the Digital University Platform" ผ%านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส  (ออนไลน ) เพ่ือให�บุคลากรเข�าใจตรงกันถึง
กระบวนการทํางาน แนวคิด และพันธกิจในการก�าวสู%การเป+น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

โครงการอบรมการมุ�งสู�การเป5นมหาวิทยาลัยดิจิทัล Toward to Digital University 
“Building the Digital University Platform” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันท่ี 7 - 9 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด�านดิจิทัลสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร  900, 311, 321, 121 และห�องเจ�าพระยา เพ่ือยกระดับความรู� พัฒนาความสามารถทักษะ
ทางด�านดิจิทัลของนักศึกษาให�เป+นไปตามเกณฑ มาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

โครงการพัฒนาสมรรถนะด&านดิจิทัลสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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  วันท่ี 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมผู�บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ ผ%านสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ออนไลน ) เพ่ือแจ�งแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงานในช%วง Work from home จาก
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  เรื่อง มาตรการและการเฝbาระวังการแพร%ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ฉบับท่ี 12 

การประชุมผู&บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันท่ี 16 เมษายน 2564 

 

 วันท่ี 16 เมษายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ ได�ทํา
ความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล ฆ%าเชื้อ ทําความสะอาดบริเวณ 
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3          
ห�องพักอาจารย  ห�องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ห�องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  บริเวณท่ีมีลูกบิดประตู สวิทช พัดลม สวิทช ไฟ 
เครื่องปรับอากาศ และราวบันได 

ทาํความสะอาดเชด็แอลกอฮอล�ฆ�าเชือ้ สํานกังานคณบดคีณะวทิยาการจดัการ และห&องเรยีนอาคาร 3 



 

 

 

 

 

 

 วันท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการสอบสัมภาษณ นักศึกษาภาคปกติ       
ปmการศึกษา 2564 รอบท่ี 3 โดยอาจารย ผู�สัมภาษณ จะเป+นผู�ติดต%อไปยังผู�มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ตามเบอร โทรศัพท ท่ีแจ�งไว� หรือ
สัมภาษณ ผ%านสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ออนไลน ) 

สอบสัมภาษณ�นักศึกษาภาคปกติ ปYการศึกษา 2564 รอบท่ี 3 

 วันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา    
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 4/2564 ผ%านสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ออนไลน ) เพ่ือพิจารณาการปรับแผนงานและโครงการให�รองรับกับ
สถานการณ แพร%ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิจารณาแผนกลยุทธ ทางการเงินคณะวิทยาการจัดการ ปmงบประมาณ 
2564 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 4/2564 
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  วันท่ี 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมผู�บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ ผ%านสื่ออิเล็กทรอนิกส  (ออนไลน ) เพ่ือพิจารณาวิเคราะห ภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน 

การประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันท่ี 30 เมษายน 2564 
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 วันท่ี 5 เมษายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการ

จัดทําฐานข�อมูลระดับหมู)บ�านเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินตาม

ยุทธศาสตร2ราชภัฏ ณ หมู)ท่ี 6 ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสาร

คาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�านศักยภาพ

ของหมู)บ�าน สภาพป;ญหาและความต�องการของหมู)บ�าน เป<น

การบูรณาการร)วมกับการเรียนการสอนของหลักสูตร และสร�าง

เครือข)ายความร)วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ตามพระราชดําริ โดยการมีส)วนร)วมของหมู)บ�านในพ้ืนท่ี

เป>าหมาย 

 วันท่ี 4 เมษายน 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร2 จัด

โครงการจัดทําฐานข�อมูลระดับหมู)บ�านเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ิน

ตามยุทธศาสตร2ราชภัฏ  ณ ชมุชนบ�านท)าตาเถร หมู)ท่ี 3   

ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษา

ข�อมูลพ้ืนฐานด�านศักยภาพของหมู)บ�าน สภาพป;ญหา ความ

ต�องการของหมู)บ�าน และสร�างเครือข)ายความร)วมมือกับชุมชน 

การบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมท้ังเป<นการ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชดําริ โดยการมีส)วนร)วม

ของหมู)บ�านในพ้ืนท่ีเป>าหมาย 

โครงการจดัทาํฐานข&อมูลระดบัหมู�บ&าน                
สาขาวชิาการบญัช ี

โครงการจดัทาํฐานข&อมูลระดบัหมู�บ&าน                
สาขาวชิานิเทศศาสตร� 

  วันท่ี 4 เมษายน 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�า

สมัยใหม) จัดโครงการจัดทําฐานข�อมูลระดับหมู)บ�านเพ่ือการ

พัฒนาท�องถ่ินตามยุทธศาสตร2ราชภัฏ ณ ชุมชน หมู)ท่ี 5    

บ�านต�นกรอก ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�านศักยภาพของหมู)บ�าน 

สภาพป;ญหา ความต�องการของหมู)บ�าน และสร�างเครือข)าย

ความร)วมมือกับชุมชน การบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

หลักสูตร รวมท้ังเป<นการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พระราชดําริ โดยการมีส)วนร)วมของหมู)บ�านในพ้ืนท่ีเป>าหมาย 

  วันท่ี 4 เมษายน 2564 สาขาวิชาการท)องเท่ียวและการ

โรงแรม จัดโครงการจัดทําฐานข�อมูลระดับหมู)บ�านเพ่ือการ

พัฒนาท�องถ่ินตามยุทธศาสตร2ราชภัฏ ณ ชุมชน หมู)ท่ี 6 

ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษา

ข�อมูลพ้ืนฐานด�านศักยภาพของหมู)บ�าน สภาพป;ญหา ความ

ต�องการของหมู)บ�าน และสร�างเครือข)ายความร)วมมือกับชุมชน 

การบูรณาการกับการเรียนการสอนในหลักสูตร รวมท้ังเป<น

การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชดําริ โดยการมีส)วน

ร)วมของหมู)บ�านในพ้ืนท่ีเป>าหมาย 

โครงการจดัทาํฐานข&อมูลระดบัหมู�บ&าน               
สาขาวชิาการท�องเทีย่วและการโรงแรม 

โครงการจดัทาํฐานข&อมูลระดบัหมู�บ&าน                
สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการค&าสมัยใหม� 
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 วันท่ี 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

ป;จฉิมนิเทศนักศึกษาฝAกประสบการณ2วิชาชีพ ณ ห�องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร2 เพ่ือให�นักศึกษาสาขาวิชา

การตลาด ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ได�เข�ารับการป;จฉิมนิเทศ

นักศึกษา จากคณาจารย2สาขาวิชาการตลาด รับฟ;งคําแนะนําใน

การนําความรู�ด�านการตลาดไปประกอบวิชาชีพ เป<นบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพเป<นท่ียอมรับของสถานประกอบการ โดยได�รับเกียรติ

จาก ร.อ.หญิง พิมพ2กาญจน2 วสุวงศ2 มาบรรยายให�ความรู�ด�าน

ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน 

 วันท่ี 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ

จัดทําฐานข�อมูลระดับหมู)บ�านเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินตาม

ยุทธศาสตร2ราชภัฏ  ณ หมู)ท่ี 2 ตําบลหนองยาว อําเภอพนม-

สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�าน

ศักยภาพของหมู)บ�าน สภาพป;ญหา ความต�องการของหมู)บ�าน 

และสร�างเครือข)ายความร)วมมือกับชุมชน การบูรณาการกับการ

เรียนการสอนในหลักสูตร รวมท้ังเป<นการขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานตามพระราชดําริ โดยการมีส)วนร)วมของหมู)บ�านใน

พ้ืนท่ีเป>าหมาย 

กจิกรรมป_จฉมินิเทศนักศกึษาฝaกประสบการณ�วชิาชพี 
สาขาวชิาการตลาด 

โครงการจดัทาํฐานข&อมูลระดบัหมู�บ&าน                
สาขาวชิาการจดัการ 

  วันท่ี 5 - 7 เมษายน 2564 สาขาวิชาการท)องเท่ียวและ

การโรงแรม จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชาการท)องเท่ียวและการโรงแรมเรียนรู�เยือนถ่ินอีสาน 

ณ จังหวัดบุรีรัมย2 จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี และ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให�นักศึกษาได�นําความรู�

ภาคทฤษฎีนําสู)การปฏิบัติจริง ฝAกทําหน�าท่ีเป<นมัคคุเทศก2    

ในการบรรยายนําชมสถานท่ีท)องเท่ียว ศึกษาเรียนรู�สภาพ      

ภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต� และจังหวัดลพบุรี  

  วันท่ี 6 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการ

จัดทําฐานข�อมูลระดับหมู)บ�านเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินตาม

ยุทธศาสตร2ราชภัฏ ณ ชุมชนหมู)บ�านปากห�วย หมู)ท่ี 7     

ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   

เพ่ือศึกษาข�อมูลพ้ืนฐานด�านศักยภาพของหมู)บ�าน สภาพ

ป;ญหา ความต�องการของหมู)บ�าน และสร�างเครือข)ายความ

ร)วมมือกับชุมชน การบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

หลักสูตร รวมท้ังเป<นการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม

พระราชดําริ โดยการมีส)วนร)วมของหมู)บ�านในพ้ืนท่ีเป>าหมาย 

โครงการจดัทาํฐานข&อมูลระดบัหมู�บ&าน                
สาขาวชิาการตลาด 

กจิกรรมการพฒันาศักยภาพนกัศึกษา                      
สาขาวชิาการท�องเทีย่วและการโรงแรมเรยีนรู&เยอืนถิน่อสีาน 
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 วันท่ี 17 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. สาขาวิชาการ

จัดการ ดําเนินการประชุมสาขาวิชาการจัดการ ผ)านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส2 (ออนไลน2) เพ่ือร)างแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรม  

ในรายวิชาการฝAกประสบการณ2วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคเรียนท่ี 

2/2563 

 วันท่ี 9 เมษายน 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ    

จัดกิจกรรมป;จฉิมนิเทศนักศึกษาฝAกประสบการณ2วิชาชีพ 

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร2ธุรกิจ ณ ห�อง 131 อาคาร 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร2 เพ่ือให�นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร2ธุรกิจ ได�เข�ารับการป;จฉิมนิเทศนักศึกษาฝAก

ประสบการณ2วิชาชีพ จากคณาจารย2สาขาวิชาคอมพิวเตอร2

ธุรกิจ ได�เตรียมความพร�อมในการสมัครงาน และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ2ในการฝAกงาน 

การประชมุสาขาวชิาการจดัการ วนัที ่17 เมษายน 2564 กจิกรรมป_จฉมินิเทศนักศกึษาฝaกประสบการณ�วชิาชพี 
สาขาวชิาคอมพวิเตอร�ธรุกจิ 

  วันท่ี 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

แสดงความยินดีและอําลา Bye Nior ณ ห�องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร2 เพ่ือให�นักศึกษาได�นําความรู�

ในรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดมาประยุกต2ใช�กับการ

ปฏิบัติงานจริง พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให�มีความสมบูรณ2ท้ัง

การเรียนรู�ทฤษฎีและเชื่อมโยงสู)ประสบการณ2ตรงจากการ

ปฏิบัติงานจริง เป<นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับของสถาน

ประกอบการ 

  วันท่ี 8 เมษายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม

ป;จฉิมนิเทศนักศึกษาฝAกประสบการณ2วิชาชีพ ณ ห�องสารภี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร2 เพ่ือให�นักศึกษาสาขาวิชา

การบัญชี ท่ีจะสําเร็จการศึกษา ได�เข�ารับการป;จฉิมนิเทศ

นักศึกษา จากคณาจารย2สาขาวิชาการบัญชี ให�นักศึกษาได�มี

การเตรียมความพร�อมก)อนสําเร็จการศึกษาได�มีความรู� 

ความสามารถ ความชํานาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม 

กจิกรรมป_จฉมินิเทศนักศกึษาฝaกประสบการณ�วชิาชพี 
สาขาวชิาการบญัช ี

กจิกรรมแสดงความยนิดแีละอาํลา Bye Nior      
สาขาวชิาการตลาด 
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ท่ีปรึกษา   : ผู�ช%วยศาสตราจารย  ครรชิต มาระโภชน  
บรรณาธิการ  : อาจารย ณฐ สบายสุข  อาจารย ดาเรศ วีระพันธ   อาจารย ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ� : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ  

      วันท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. สาขาวิชาการบัญชี 

จัดโครงการปรับปรุง และวิพากษ2หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   

สาขาวิชาการบัญชี รองรับเขตพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) ผ)านสื่ออิเล็กทรอนิกส2 (ออนไลน2) เพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให�มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

การอุดมศึกษาแห)งชาติ สอดคล�องกับเกณฑ2มาตรฐาน

หลักสูตร พ.ศ.2558 และจัดการศึกษามุ)งสู)เป>าหมายการผลิต

  วันท่ี 23 เมษายน 2564 สาขาวิชาการจัดการ          

จัดกิจกรรมป;จฉิมนิเทศนักศึกษาฝAกประสบการณ2วิชาชีพ ผ)าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส2 (ออนไลน2)  เพ่ือนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการ ท่ีจะสําเร็จการศึกษาได�เข�ารับการป;จฉิมนิเทศ

นักศึกษา จากคณาจารย2สาขาวิชาการจัดการ มีการบรรยาย

เรื่อง เส�นทางการเติบโตสําหรับบัณฑิตจบใหม) โดย          

คุณภานพ โหตรภวานนท2 

กจิกรรมป_จฉมินิเทศนักศกึษาฝaกประสบการณ�วชิาชพี 
สาขาวชิาการจดัการ 

โครงการอภปิรายปรบัปรงุและวพิากษ�               
หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สาขาวชิาการบญัช ี

สมัครเรียน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ 

https://reg.rru.ac.th 

 วันท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. สาขาวิชาการ

จัดการ ดําเนินการประชุมสาขาวิชาการจัดการ ผ)านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส2 (ออนไลน2) เพ่ือวางผนการดําเนินงานเพ่ือจัดทํา 

SAR ประจําปe 2563 และจัดทําแผนยกระดับหลักสูตรฯ จัดทํา 

SWOT หลักสูตร 

รบัสมัครนักศกึษา การประชุมสาขาวชิาการจดัการ วนัที ่29 เมษายน 2564 


