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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ    
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ 2/2563 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 9/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการน าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณะผู้บริหาร และอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมหลักสูตรนักสื่อสาร Convergence ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการตะวันออกดีจัง สื่อกลางสร้างสุขเชื่อมร้อยภาคีสุขภาวะ (3D Media Hub) ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคาร
ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือหารือหลักการเป้าหมาย (กระบวนการ) และวิธีการน าหลักสูตรนักสื่อสาร 
Convergence กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา 

การประชุมหลักสูตรนักส่ือสาร Convergence คร้ังท่ี 1/2563 
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  วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมท าบุญกฐินมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 ณ วัดบ้านกล้วย อ าเภอคลอง-
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ท าบุญกฐินมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการและคณะท างานกิจกรรม 5 
ส ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือร่วมจัดท าแผนกิจกรรม 5 ส ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานกิจกรรม 5 ส ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 24/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการ งานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปี 2564 พิจารณาส่งรายชื่อคณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ และคณะกรรมการอนุกรรมการทุนวิจัย ระดับคณะ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 24/2563 
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  วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร      
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย กรณีเร่งด่วน               
ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมหารือแนวทางการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย กรณีเร่งด่วน 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 21 ตุลาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และพิธีน้อมร าลึกพระมหา
กรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

พิธีบ าเพ็ญกุศลเน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต และพิธีน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลท่ี 5 
และรัชกาลท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 25/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณารายงานผลการประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิชา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2564 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 25/2563 
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  วันที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะพร้อมคณาจารย์
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร     
ปีการศึกษา 2563 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คร้ังท่ี 3/2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 27 ตุลาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวิพากษ์แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการวพิากษ์แผนปฏิบัติราชการมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564 - 2568) 
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  วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 26/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือรายงานผลการประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิชา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 พิจารณาการจัดการท ารายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 26/2563 



หน้า 6/7 

 วันที่ 10 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ จัดกิจกรรมจ าลองธุรกิจการขายประกอบการเรียนการ

สอนรายวิชาการขายและมาตรฐานการบริการ ณ บริเวณโรง

อาหาร อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการขาย การแก้ไข

ปัญหาระหว่างการขาย การพัฒนาเทคนิคการขายสินค้า 

 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในรายวิชา

สัมนานิเทศศาสตร์ ได้จัดโครงการภาพจ า PAPJUM (How to 

ไม่ทิ้ง ถ่ายภาพยังไง ไม่ให้ลืมเธอ) เป็นโครงการสัมมนาเก่ียวกับ

การถ่ายภาพ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏ           

ราชนครินทร์ เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการถ่ายท าภาพนิ่ง มุมกล้องต่าง 

ๆ เรียนรู้เทคนิคการตัดต่อการใส่ลูกเล่นในงานถ่ายภาพ การ

ถ่ายภาพให้มีความหมายหรือสื่ออารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพถ่าย

ที่เราได้ถ่ายมา หาความหมายของภาพถ่าย อบรมฝึกฝน ฝึก

ประสบการณ์ แก่ผู้เข้าร่วม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

กิจกรรมจ าลองธุรกิจการขาย                
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการสัมมนาเก่ียวกับการถ่ายภาพ               
เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการถ่ายท าภาพน่ิง 

  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการ

จัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่

ประชุมมีมติเลือก อาจารย์จัดการ หาญบาง เป็นประธาน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ช่วงเดือนตุลาคม 2563 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ออกนิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานของ

นักศึกษา เดือนตุลาคม ประจ าปีการศึกษา 1/2563 ครั้งที่ 2 

ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ

นครนายก เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบหมายงาน

ในช่วงฝึกปฏิบัติ รวมทั้งให้ก าลังใจและค าแนะน าต่างๆ เพื่อ

สร้างขวัญก าลังใจให้กับนักศึกษา 

นิเทศก์การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา              
สาขาวชิาการจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

การเลือกประธานสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์าเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

กิจกรรมพ่ีสอนน้องใช้เคร่ืองมือเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของ
ชุมชน สาขาวชิานิเทศศาสตร์ 

การประชุมสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ 

 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น.       

ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น.         

ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด

กิจกรรมพี่สอนน้องใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 

944 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 

 

 

 

 

สมัครเรยีน หรือดรูายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://reg.rru.ac.th หรือแสกน  QR-Code 

 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนายแก้ว-

มรกต เยือน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด และนางสาวฐิติพร 

มังคลสุข นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่

ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้างเตชปญฺโญ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา 


