
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมอืง จังหวัดฉะเชงิเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ตอ่ 6200 



 
 
 
 
 

     วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมวาระพิเศษ เพ่ือรับมอบและส่งมอบงาน โดยมีคณะกรรมการ 
บริหารคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือทําการส่งมอบงาน จากทีมบริหารชุดเดิมให้กับทีมบริหารชุดใหม่ ได้แก่ ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และมกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ณ ห้องแระชุมช้ัน 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

  วันที่ 1 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการ การบริหาร และ
การดําเนินภารกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการ     
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 

    วันที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะ-
วิทยาการจัดการ และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานโลกกิจกรรม 2018 ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และขอแสดงความยินดีกับ    
นายภาคภูมิ ดีใจ น้องไฟท์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับตําแหน่งชนะเลิศ อันดับ 1 เดือน มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์       
ปี 2018 และนางสาวบุษกร ต้นอาจ น้องส้ม คณะวิทยาการจัดการ ได้รับตําแหน่งรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดาว มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ ปี 2018 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

งานโลกกิจกรรม 2018 



 วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9“วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี 
และขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับ

รางวัลนักวิจัยดีเด่น 
ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
ครั้งน้ีอีกด้วย 

  วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. คณาจารย์ 
และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา CHE Curriculum Online : CHECO 
จัดโดยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้อง 900    
อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรสามารถบันทึกข้อมลูหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

 
 
 
 
 

   วันที ่26 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา Facilitator ให้เป็นแกนหลักในการจัดการความรู้(KM) เพ่ือสร้าง
บุคลากรที่สามารถเป็นแกนหลักในการดําเนินการจัดการความรู้ กระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการ
จัดการความรู้และนําไปพัฒนาหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 
ในเรื่องการจัดการความรู้ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศพิจารณารับทราบหลักสูตร CHECO 

โครงการพัฒนา Facilitator ให้เป็นแกนหลักในการจัดการความรู้(KM) 



 
 
 
 
 
 

  ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการ
ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพ่ือร่วมผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) ในวันที ่30 ตุลาคม 2561 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ 

  

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ, อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการ
และวิจัย, อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา เป็นตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ มอบเงินสมทบทุน
ช่วยเหลือแก่ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ ซึ่งเป็นหน่ึงในผู้ประสบ
อัคคีภัย ณ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

 
 
 
 
 

  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้อง-
ประชุมช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือแนะนําผู้บริหาร คณะ-
วิทยาการจัดการ แนะนําประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับเลือกใหม่ 
และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุขิฏฐา วิริยะไกรกุล ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนคณาจารย์ คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ จากน้ัน ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานคณะ และรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของคณะจากคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยแก่ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ 

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2561 



  วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม จัดโครงการการท่องเที่ยวตามศาสตร์พระราชา เพ่ือ

พัฒนาลุ่มนํ้าบางปะกงอย่างย่ังยืน ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1-4 

และบุคคลภายนอก โดยมี อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา เป็น

วิทยากร ณ หอ้งเจ้าพระยา ช้ัน 3 อาคารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

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

  วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม จดัโครงการเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยวตาม
ศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาลุ่มแม่นํ้าบางปะกงอย่างย่ังยืน 
ตอน มัคคุเทศก์น้อยตามศาสตร์พระราชา คืนชีวิตให้แม่นํ้า
บางปะกง รุ่น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ ใน
การจัดโครงการคร้ังน้ีมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้มคัคุเทศก์น้อยได้
เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  วันที่ 5 ตุลาคม 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด
โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการผลิตและการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจและเท่าทนัต่อเทคโนโลยี ด้านการผลติและ
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัล ณ ห้องสเตจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ตึก 3", อันดับที่ 

3 ภาพยนตร์สัน้เรื่อง "Friend", อันดับที่ 5 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง 

"Victim", อันดับที่ 6 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "335" และอันดับที่ 7 

ภาพยนตร์สั้นเร่ือง "เตือน" จากการประกวดหนังสั้นสยองขวัญ 

KCC Short Horror Film 2018 ณ KCC Theater ศูนย์การ

เรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 


