
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 



 
 

 
 

 
 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพ่ือแสดง
ความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
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  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Mini open house FMS 2022 ครั้งที่ 4   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่ก าลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี        
สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

Mini Open House FMS Fair 2022 ครั้งที่ 4 

 

 

 

 

 
  วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด 



 
 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.40 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี 
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  วันท่ี 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจดัการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 8/2565 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารส านกังานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์เพื่อพิจารณาการด าเนินงานกิจกรรม
โครงการด้านต่าง ๆ ตลอดปีงบประมาณ พิจารณาการขอส าเรจ็การศึกษา พิจารณาการเสนอโครงการของส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
พิจารณาเตรยีมการรองรับการตรวจประกันคณุภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พิจารณาทุนวิจัย FRMU ปีงบประมาณ 2565 พิจารณาการ
ด าเนินการเพื่อรองรับ PDPA พิจารณาการจัดท าข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2567 
พิจารณาอตัราการคงอยู่ของนักศึกษา ด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
ครั้งท่ี 5/2565 พิจารณาการขออนุมัติโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส าหรับส่งเสริมและการสรา้งภาพลักษณ์ของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านนา
ยาว อ าเภอสนามชัยเขต และกลุม่สตรีชุมชนต าบลท่าตะเกียบ อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาการขออนุมัตโิครงการพฒันา
ศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2564 และพิจารณาการขออนุมัติโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ
นักศึกษา “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2565 

 

 

 

 

 

  วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 ทีมนักวิจัยโครงการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกจิปูทะเล อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ หัวหน้าโครงการวจิัย ได้น าทีมนักวจิัยลง
พื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเวทีศึกษาบริบทเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจปูทะเลของอ าเภอ      
บางปะกงและระดมความคิดเห็นของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีส่วนไดส้่วนเสยีเกี่ยวกับปูทะเลในพื้นที่อ าเภอบางปะกง ประกอบไปด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง  
ปูทะเล กลุม่ผู้น าชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ศูนย์วิจยัและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ส านักงานประมงอ าเภอ ส านักงานประมงจังหวดั ส านักงาน
เกษตรอ าเภอและส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ซึ่งได้ทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กระบวนการเลี้ยงปูทะเล ปญัหาและอุปสรรคใน
การเลีย้งปูทะเลและธรุกิจปูทะเล รวมถึงความต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเตมิเกี่ยวข้องกับธุรกิจปูทะเลของอ าเภอบางปะกง 

โครงการวิจัยการพฒันาตัวแบบเชิงธรุกิจปูทะเล อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 

 
 

 
 วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ       
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 8 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้        
หรือสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2565 รอบที่ 8 
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  วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 9/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการเตรียมการรองรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 พิจารณาการด าเนินการวิจัย FRMU ปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ร่วมสานสายใยความ
ผูกพัน และจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมท าบุญประจ าปี เพ่ือความเป็นศิริมงคล และเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม     
ความเป็นไทย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมสืบสานความเป็นไทย ท าบญุวันขึ้นปีใหม่ ร่วมสานสายใยความผกูพัน และจิตอาสาคณะวทิยาการจัดการ 



 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้สายวิชาการ 
(KM TEAM) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณามติในการ
ส่งผลงานการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กร (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรูส้ายวิชาการ (KM TEAM) 
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  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนการเขียนรายงานผลการ
ประเมินตนเองตามชนิดตัวบ่งชี้กระบวนการระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้าใจตัวบ่งชี้กระบวนการ แนวทางปฏิบัติตามตัวบ่งชี้กระบวนการ หลักสูตรสามารถเขียน
รายงานการประเมินตนเองสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้กระบวนการและสามารถบูรณาการการเขียนรายงานกับ
ชนิดตัวบ่งชี้กระบวนการระดับคณะ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการทบทวนการเขยีนรายงานผลการประเมินตนเองตามชนิดตวับ่งชีก้ระบวนการระดบัหลักสตูร 

 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 



 
 

 
 

 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการท างานวิจัย ณ ห้องประชุม
ชั้น 3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือฟัง
บรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับแหล่งทุน” และ“การขอต าแหน่งทางวิชาการด้วย
ผลงานวิจัย” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา และชี้แจงข้อมูล ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์ โดย ดร.กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ การพฒันาการท างานวิจัย 
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  วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ให้นักศึกษามีทัศนคติ และความเข้าใจอันดีต่อกิจกรรมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
นักศึกษาใหม่ในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ คณะวทิยาการจัดการ ประจ าปีการศกึษา 2565 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ เพ่ือศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และน ามาพัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ต้อนรับคณะศกึษาดูงานจากคณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครราชสมีา 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผลการกระกวด 
 

กิจกรรมประกวดมารยาทไทยและนวัตกรรมแห่งภูมปิญัญาท้องถิน่ ประจ าปีการศกึษา 2564 
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  วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้        
เพ่ือพัฒนาองค์กร (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย น าเสนอผลงานการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ในหัวข้อ "เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน" และ         
"แนวทางการทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร" โดยได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ด้านการวิจัย และรางวัลชมเชย 
ประเภทบุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอน 

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองคก์ร (KM) มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

การประกวดมารยาทไทย 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด  

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี  

รางวัลชมเชย ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ ทีม 1, สาขาวิชาการ
จัดการ ทีม 2, สาขาวิชาการจัดการ ทีม 3, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

การประกวดแผนธุรกิจ 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

รางวัล Best Support ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ 
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 วันที่ 19 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมการท าความเข้าใจข้อตกลงในการ
เข้าศึกษาพร้อมท าสัญญารับทุน ครั้งที่ 2 ณ ห้องการะเกด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อให้นักศึกษาและ
ผู้ปกครอง มีความเข้าใจเก่ียวกับข้อตกลง รายละเอียดในการ
เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ
เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาจากทางบริษัท CP All จ ากัด 
มหาชน 

 วันที่ 18 มิถุนายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านผู้น า 

และภาวะผู้น าในการประกอบธุรกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าในการประกอบธุรกิจให้กับ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และมีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ 

เขจรนันทน์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ องค์กร

ธรรมาภิบาล ภาวะผู้น าในยุคดิจิทัล และ กฎหมายข้อมูลส่วน

บุคคล (PDPA)  

กิจกรรมการท าความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษา      

พรอ้มท าสัญญารับทุน ครัง้ที่ 2 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านผู้น า                

และภาวะผู้น าในการประกอบธุรกิจ 

  วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
หมู่ 2 บ้านลาดปลาเค้า ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพร 
บ้านเกษตรสุข ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน       
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือระดมความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่ม 
เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมู่ 2     
บ้านลาดปลาเค้า 

  วันท่ี 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข 
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เขา้ร่วมการประชุมร่วมกับภาคี
เครือข่าย นักสื่อสาร Convergence เพื่อสนับสนุนภาคสีุขภาวะ      
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ส านักพัฒนาภาคสีัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ (สภส.) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (ภาคใต้) 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลยันครพนม 
(ภาคอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (ภาคตะวันออก) 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิต (กรุงเทพฯ) และนักวิชาการดา้นสื่อสาร   
เพื่อร่วมหารือแนวทางการท างานร่วมกัน จัดท าแผนกิจกรรมและจดัท า
ข้อมูลพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเกี่ยวกับสุขภาวะ
ร่วมกันในอนาคต 

การประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย นักสือ่สาร Convergence 

เพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ 

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์                           

หมู่ 2 บ้านลาดปลาเค้า 
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 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการตลาด            
จัดโครงการอบรมด้านการตลาดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักการ
ตลาดยุคใหม่กับการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและการสร้าง
ความสัมพันธ์พี่น้องสาขาวิชาการตลาด ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 
อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือ
พัฒนาบุคลิกภาพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพด้านการตลาด
ของนักศึกษาใหม่ แนะน าเสริมความรู้ด้านการตลาดให้นักศึกษา 
และสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มและการประสานสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาการตลาด 

 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเข้าใจ 

กฎระเบียบแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ในขณะปฏิบัติงาน 

อบรมด้านการตลาดเพือ่พัฒนาบคุลิกภาพนักการตลาดยคุใหม่กับการ

ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทลัและการสร้างความสมัพันธ์พี่นอ้งสาขาวชิาการตลาด 

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา                      

สาขาวิชาการจัดการธรุกิจการค้าสมัยใหม่ 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หัวข้อ “เทคนิคการเตรียมตัวสู่
วิชาชีพผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD) และผู้สอบบัญชีภาษี
อากร (TA)” วิทยากรโดย อาจารย์อ านวย เผ่าจิตรกุล        
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  เพื่อให้นักศึกษาได้มี       
การเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาได้มีและมีความรู้       
ความช านาญ และเกิดทักษะทางวิชาชีพ 

  วันท่ี 20 - 22 มิถุนายน 2565 สาขาวิชาการจัดการ จดักิจกรรม
การสัมมนาพัฒนาอาจารย์และท าแผนงานประกันคณุภาพ             
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และบ้านรักแรกพบ รสีอร์ท จังหวัด
เพชรบุรี เพื่อให้คณาจารยเ์กิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกนั
คุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx ในการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพการศึกษา คณาจารย์ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา    
โดยใช้วิธีการระดมสมอง การจดักลุ่มอภิปรายเพื่อแลกเปลีย่นและหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรยีนการสอนร่วมกัน และเปน็
การสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาจารยส์าขาวิซา
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุ ี

กิจกรรมการสัมมนาพฒันาอาจารย์และท าแผน                 

งานประกันคณุภาพ สาขาวชิาการจัดการ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวชิาชีพ สาขาวิชาการบญัช ี

ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์


