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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตําบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 



 
 
 
 
 
 
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําทีม  
คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน เข้าพบนายประวิทย์ สมบูรณ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน และนางสาวพิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ ตําแหน่งพัฒนาการอําเภอคลองเขื่อน 
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอคลองเขื่อน เพ่ือหารือการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

คณะวิทยาการจัดการ ลงพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเข่ือน 

 
 
 
 
 
 
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสาขาวิชา       
เพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2       
อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ โดยผลการคัดเลือกมีมติให้อาจารย์รัชฎาพร 
วงษ์โสพนากุล ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

ประชุมคัดเลือกผู้แทนประธานสาขาวิชาเพ่ือดํารงตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 

หน้า 2/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมการ
ขับเคลื่อนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือรองรับสถานการณ์วิกฤติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ประชุมการขับเคล่ือนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



 
 
 
 

 
 

 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณารายช่ือผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 พิจารณารายงาน
บริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และพิจารณาการขอ
อนุมัติดําเนินงานตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 16/2563 

 
 
 
 
 
 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
2/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และพิจารณาคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์เพ่ือเสนอแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาการจัดการ โดยผลการคัดเลือกมีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน และดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ ได้ดํารง
ตําแหน่งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2563 

หน้า 3/11 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ณฐ 
สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์
รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
ส่งเสริมความรักความสามัคค ีความมีระเบียบวินัย เข้าใจสทิธิและหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน “ชุมชนแห่งความสุข Happy 8 Riew” ณ ทีท่ําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน องค์การบริหารส่วน

ตําบลคลองเขื่อน ผู้นําชุมชนและชาวบ้านตัวแทนชุมชนจากทั้ง 6 หมู่บ้านเข้าร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ            
ดําเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ชุมชนในตําบลคลองเขื่อน เป็นชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง เป็นชุมชนแห่งความสุขและเป็นชุมชนต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป 

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผู้อ่ืน 



 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 17/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานตามนโยบาย 5 ส พิจารณารายงานบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 พิจารณารายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 17/2563 

 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดี
วิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ 
อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมหารือกรอบและแนว
ทางการขับเคลื่อนในโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุม Miracle Grand 
AB ช้ัน 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 

การประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคล่ือนในโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย                         
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

หน้า 4/11 

 
 
 
 

 
 
 
 

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหนั้กศึกษามีทัศนคติ และความเข้าใจอันดีต่อกิจกรรมการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย  

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 



 
 
 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2563 และการเสนอ
โครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2565 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2563 

 
 
 
 
 
 
 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงาน
ประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2562 

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการรายงานประเมินตนเอง ระดับคณะ 2562 

หน้า 5/11 

 
 
 
 

 
  วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานกรรมการสอบ
คัดเลือก และมี คณบดี รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก      
ณ ห้องมหาชนก ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สอบคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 



 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลต้นแบบการพ่ึงพาตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้าน
การดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย และสมุนไพร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ลงพ้ืนที่คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านการพ่ึงตนเองด้วยภูมิ
ปัญญาไทย ปีงบประมาณ 2563 ณ OTOP นวัตวิถี ฮอลลีวูดบ้านนา  
บ้านบางพุทรา อําเภอราชสาส์น ฟาร์มพอดี ตําบลบางกระเจ็ด อําเภอ
บางคล้า และศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อําเภอคลองเข่ือน เพ่ือ
คัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการพ่ึงตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย 

และให้ภาคีเครอืข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านการพัฒนา การดูแลสุขภาพตนเองด้วยภูมิปัญญาไทยและ
สมุนไพร นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้มีการขยายเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ด้วยสมุนไพรในชุมชน 
และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงสุขภาพของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู้เข้าร่วม รวมจํานวน 20 คน 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบการพ่ึงตนเองด้วยภูมิปัญญาไทย 

 
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา ร่วมประชุมกับทางสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 
อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือหารือ
ร่วมกันเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ น้อง-พ่ี สีส้ม ประจําปี
การศึกษา 2563 

การประชุมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

หน้า 6/11 

 
 
 
 
 

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์
ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ เข้า
ร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (Eastern Fruit 
Corridor : EFC) ระยะที่ 1 ขัน้ตอนที่ 1 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ภาคตะวันออก สร้างและพัฒนาเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ประกอบการในห่วงโซ่ผลไม้ เพ่ือยกระดับภาคตะวันออกเป็น
มหานครผลไม้ของโลก 

ประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก 



 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 6/2563 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมพัฒนางานวิจัย            
คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์   
เพ่ือฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประเด็น และเป็นการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจาก         
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาบรรรยายเกี่ยวกับแนวทางการขอทุนวิจัยภายนอก เทคนิค
การเขียนแผนวิจัยและชุดโครงการวิจัย และการขอจริยธรรมในวิจัยมนุษย์ 

การประชุมพัฒนางานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 

หน้า 7/11 

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาค
เรียนที่ 3/2562 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 
2563 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2563  
(1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) จํานวนนักศึกษาใหม่ ภาค
ปกติ ประจําปีการศึกษา 2563 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจําปี

งบประมาณ 2562 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2563 และแจ้งมติ    
ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2563 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 4/2563 



 
 
 
 

 
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพระ
พรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ห้องโชคอนัตต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดย รองศาสตราจารย์       
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 
 
 
 
 
 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ อาจารย์ธนัช ถิ่นวัฒนากูล  อาจารย์คมสนัต์ ธีระพืช 
นางสาวกาญจนา พ่ึงผล นางสาวทัศนวรรณ ทัศนะพงษ์ และนางสาวสมพร ศิริวรา ที่ได้รับประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับพระราชทานประจําปี 2557 และ 2558 และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต 
มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และนางสาวสิริญพิชญา วงศ์เพชร-
อักษร ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เน่ืองในพิธีวันเฉลิม            
พระชนมพรรษา ครบรอบ 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ    
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอ้งโชคอนัตต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรท่ีได้รับประกาศนียบัตรกํากับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์           
และเข็มเชิดชูเกียรติด้านกิจการนักศึกษา 

หน้า 8/11 

 
 
 
 
 

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการต้นแบบธนาคารและการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือสร้างรายได้
จากการคัดแยกขยะสําหรับชุมชนในอบต.เขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 1 ประชุมยกร่างหลักสูตรระยะสั้น “สร้างมูลค่า
จากขยะ ตามหลัก Canvas Model” 

โครงการต้นแบบธนาคารและการคัดแยกขยะรีไซเคิล 



อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 2562 

หน้า 9/11 

 

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
พระนคร ณ หอ้งประชุมสาขาวชิาการจดัการ ชั้น 14 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร 

 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการ
จัดการ ได้รับเกยีรติเป็นคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
ประจําปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมต้นยางนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

  
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะ
วิทยาการจดัการ ได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกนัคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ประจําปกีารศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
 

 

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการ
จัดการ ได้รับเกยีรติเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ        
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับเกยีรติเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกจิ
การค้าสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอ้งประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ได้รับเกยีรติเป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ประจาํปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี



หน้า 10/11 

 วันที่ 14 - 16, 21 - 23 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปรบัพ้ืนฐานความรู้

ก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ 

โดยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่          

ณ ห้อง 133 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา 

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษาเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

และกฎระเบียบแนวทางในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

ในขณะปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรจากบริษัท CP All จํากัด 

มหาชน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู ้

กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

กิจกรรมปฐมนิเทศและอบรมก่อนเข้าศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 121 อาคาร 1 มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ แนะนําหลักเกณฑ์และข้ันตอนวิธี ก่อนการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และแนะนําแนวทางการทํางานในสถาน

ประกอบการ ระหว่างเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

นักศึกษา 

  วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียน

เข้าพรรษา HRM ณ วัดชมโพธยาราม อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ถวายเทียนเข้าพรรษา HRM เพ่ืออนุรักษ์ และส่งเสริม

ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า 

และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้จัดกิจกรรมที่บําเพ็ญ

ประโยชน์ร่วมกัน 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียน
เข้าพรรษา HRM 

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

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา HRM คร้ังท่ี 2 

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา HRM คร้ังท่ี 1 

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา HRM ครัง้ที่ 1 ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 121 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การ

ดําเนินชีวิตอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัยและมีความเข้าใจในการเรียน

การสอนระดับอุดมศึกษา 

  วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา HRM ครัง้ที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) อบรมภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย อาจารย์รัชดา 

ประณม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อม

ในการปรับตัว การดําเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยและมี

ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา 

 ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ช้ันปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563 ในวันที ่1 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ท่ามกลางมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งเป็นหน่ึงในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ 

รายงานตัวนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 


