
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 



 
 
 
 
 
 วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศกึษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี
และถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา
ร่วมกับองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มาเป็นประธานพิธีในคร้ังน้ี 

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล 

 
 
 

 
 

 
      วันที่ 4 มิถนุายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2562 

 

 
 
 
 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมบันทึก
เทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี 

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 

หน้า 2/9 



 
 
 
 
 
  วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ เข้าร่วมพิธีเปิดหอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
และเปิดกิจกรรมอบรมศิลปะ จัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ณ อาคารทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม สําหรับเยาวชน 
นักเรียน นักศกึษา คณาจารย์ ศิลปิน และผู้สนใจได้เข้ามาใช้บริการและฝึกอบรม 

พิธีเปิดหอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเปิดกิจกรรมอบรมศิลปะ 

 
 
 
 
 
  วันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมการจัดการความรู้ “เทคนิคการให้บริการ
แบบ Service Mind” จัดโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ช้ัน 4 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
       วันที ่11 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย FRMU ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้
โครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

ประชุมประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย FRMU 
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      วันที่ 12 มถิุนายน 2562 บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ รับรายงานตัวนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 
ณ หอประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

รับรายงานตัวนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
  วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบ e-Research จัดโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา ณ ห้อง 726 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

 
 
 
 
 
  วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองเพ่ือขอ
ขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ช่ืน ศรีงาม 
มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ณ ห้องเจ้าพระยา ช้ัน 3 อาคารราชนครินทร ์

อบรมการใช้ระบบ e-Research 

อบรมการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อขอข้ึนทะเบียนเผยแพร่หลักสูตร 
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  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณุธรรม
และความโปร่งใส เรื่อง "กฎหมายและผลของการทุจริตในภาครัฐ" ณ หอ้งการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี  
คุณกิจติพงศ์ ขลิบแย้ม ผู้อํานวยการ สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

โครงการสัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส 

 
 
 
 

 
      วันที่ 20 มถิุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดแนะแนวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการแนะแนวการศึกษา แนวทางการเรียน
การฝึกงานของสาขาวิชาจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ โดยได้เกียรติจากทีมงานแนะแนวการศึกษา จากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 
(มหาชน) มารว่มแนะแนวการศึกษา และตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ของหลักสตูรให้กับผู้สนใจเข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ 

แนะแนวสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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      วันที่ 21 มถิุนายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2562 

 
 
 
 
 
 
  วันที่ 21 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การอบรมคณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรียุธยา ณ 
ห้องศรีสยาม ช้ัน 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ 
สุดหนองบัว กรรมการและเลขาเครือข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับเขต(เขตภาคเหนือตอนล่าง) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 

 

 

 

 
  วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์         
คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม  ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และรายาบุรี รสีอร์ท อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี และศึกษาดูงานด้านแผน วิชาการ และสํานักงานคณบดี  
ที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

อบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
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  วันที่ 18 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ ได้รับ
เกียรติเป็นวทิยากรให้ความรูใ้นการอบรมปฏิบัติการเตรยีมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 
อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจันทบรุ ี

 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการโลจิติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย
ราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชมุชั้น 3 อาคาร 27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนคร 

  วันที่ 20 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อาคาร
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ          
ห้องประชุม 34-801 อาคารปฏิบัติการคณะวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลอีสาน 

  วันที่ 24 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร ณ อาคาร 22 โปรแกรมวชิาการจดัการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสํานักงานคณบดี อาคารพรหมโยธี คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  วันที่ 27 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมบุษบา อาคารพรหมโยธี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ ได้รับ
เกียรติเป็นประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปกีารศึกษา 2561 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ณ 
ห้องประชุม 405 อาคารคณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

อาจารยน์รภัทร สถานสถิตย์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร 2561 
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โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาการตลาด โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ                             
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

  วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จดัโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง "กลยุทธ์
น่านนํ้า วิถีสู่ผูช้นะ โดยไม่ต้องแข่งขัน"  และ "ปรับตัวอย่างไร
ในยุค Digital Marketing"  ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาสัมมนาการบริหารธุรกิจ ณ อาคารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 14 มถิุนายน 2562 สาขาวิชาการตลาด           
จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง หลักและวิธีการ
ทางการตลาดสําหรับการแปรรูปสินค้าเกษตร ณ วิสาหกิจ
ชุมชนบ้านหนองหว้า ตําบลบ้านซ่อง อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ด้านการบริหาร
การตลาด การจัดทําผลิตภัณฑ์ การกําหนดราคาขาย        
การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย การสื่อสารทางการตลาด 
และการจัดทําบรรจุภัณฑ์ ใหม้ีประสิทธิภาพเป็นการทําให้
วิสาหกิจชุมชนเข้มแข็งเติบโตได้อย่างย่ังยืน 
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 วันที่ 22 มถิุนายน 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ดวงฤดี 

จํารัสธนสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการ

จัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ 

“การจัดการการตลาดการท่องเที่ยวไทย ปี 2019” ซึ่งจัดโดย

นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA61) มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและกลยุทธ์

สมัยใหม่ด้านการตลาดท่องเท่ียว ณ ห้องประชุมขุนทิพย์ อาคาร

ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร             

ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ, 

ผศ.ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ และ ดร.นีรนุช เน่ืองวัง      

มาเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุม 

ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการการจัดการ
การตลาดการท่องเท่ียวไทยปี 2019 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 



โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ           
สู่ความเป็นสากล ครั้งท่ี 2 

ต้อนรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์                                       
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน 

  วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาการจัดการ จัด
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสู่ความเป็น
สากล ครั้งที ่2 ณ ปูม้า รีสอรท์ ตําบลคลองขุด อําเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับงานด้าน
การจัดการให้เป็นมาตรฐาน และนักศึกษาได้ฝึกทํางานร่วมกัน
เป็นทีม 

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


