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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี โดยมี คณบดี รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด 
และสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ ห้องน้ าผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร ์

สอบคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี 

หน้า 2/10 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 
อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

การประชุมแนวทางการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานด้านวิชาการและวิจัย 

 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ 
ต าบลบางเล่า เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องดิน การเก็บดินส่ง
ตรวจ การวัดค่าดิน และการใช้ปุ๋ยบ ารุงดิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) โดยวิทยากรจากทีม Slig บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 
มาอบรมให้ความรู้เรื่องดิน การเก็บดินส่งตรวจ การวัดค่าดิน และการใช้
ปุ๋ยบ ารุงดิน แก่ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ ต าบลบางเล่า 

โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองดิน การเก็บดินส่งตรวจ การวดัค่าดิน และการใช้ปุ๋ยบ ารุงดิน ต าบลบางเล่า 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดย รองศาตราจารย์ 
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและส านึกใน        
พระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

 
 

 
 

 
 
 

 วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และห้องเจ้าพระยา เพื่อยกระดับความรู้ พัฒนาความสามารถทักษะทางด้านดิจิทัลของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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  วันที่ 10 มิถุนายน 2564 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน         
พ.ศ. 2564    ให้พร้อมส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์     
รองอธิการบดีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 



 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 11 มิถุนายน  2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ      
ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบท่ี 5 

 
 

 
 

 
 
 

 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการ
จัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) พิจารณาวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ พิจารณาการปรับปรุงอาคารสถานที่ และพิจารณาการความต้องการครุภัณฑ์ของบุคลากรสายสนับสนุน 

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 4/2564 
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 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. งานกิจการ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดี
กิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานกิจการ
นักศึกษาของคณะและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุม
ออนไลน์เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนงานในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

ประชุมออนไลน์เพ่ือด าเนินการจดัท าแผนงานในการพัฒนางานกิจการนักศึกษา                                   
และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของคณะวทิยาการจดัการ 



 
 

 
 

 
 
 

 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการ
จัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดส านักงาน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาการปรับปรุงอาคารสถานที่ พิจารณาความต้องการครุภัณฑ์ของบุคลากรสายสนับสนุน  
และพิจารณาการให้บริการของส านักงานคณะวิทยาการจัดการช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 5/2564 

 
 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. 
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดย         
อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือร่วมกันเสนอแนะข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 
2563 และร่วมกันวางแผนงานเพื่อเตรียมด าเนินการพัฒนา

งานด้านกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะวิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2564 

งานกิจการนักศึกษา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและกิจการนักศึกษาคณะวทิยาการจดัการ      
และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
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  วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการการประชุม Re Inventing ระดับคณะ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาโครงการการเป็นผู้ประกอบการ และพิจารณาโครงการ Excellence Center 

การประชุม Re Inventing ระดับคณะ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 - 4 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา, รองศาสตราจารย์ 

ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล 

จิตวัฒนากร มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร-

มนุษย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร    

ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์, 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ และดร.เสาวลักษณ์ 

จิตติมงคล เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                                
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์                          
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการจัดการ รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก         

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี, รองศาสตราจารย์ 

อภิวรรณ ศิรินันทนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล 

ประสพศักดิ์ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 

 วันที่ 16 - 18 และ 21 - 23 มิถุนายน 2564          

เวลา 8.30 น. สาขาวิชาการบญัชี จัดโครงการพัฒนาทักษะทาง

วิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับศตวรรษที่ 21 กิจกรรม

อบรมการวางแผนภาษีอากร เพ่ือใช้ในงานบัญชี ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎี

และปฏิบัติการวางแผนภาษีอากร เพื่อใช้ในงานบัญชี 

สาขาวชิาการจดัการ                                                   
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

กิจกรรมอบรมการวางแผนภาษีอากร เพ่ือใช้ในงานบัญชี 

  วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด าเนินการประชุมนักศึกษา ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา 

ติดตามวิทยานิพนธ์ ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในเรื่องปัญหาใน

การท าวิทยานิพนธ์ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมด้วย 

  วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร           

ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร เงินงอก, ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ สวัสดิ์นะที และอาจารย์ทรงพล 

นคเรศเรืองศักดิ์ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                         
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประชุมนักศึกษา 
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 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์

อัจฉรียา พัฒนสระคู, อาจารย์รุจิเรข บุญกาพิมพ์              

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ เป็น

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา 

ความคุ้นเคย, ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

การันต์ เจริญสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

สาขาวชิาการบัญชี                                                     
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรม                        
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

  วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย์ อภิวรรณ ศิรินันทนา, อาจารย์เอื้อมพร    

รุ่งศิริ และอาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี เป็นคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาด กิจกรรม

อบรมเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการท าการตลาดออนไลน์ในยุค 

New Normal สู่ความส าเร็จ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ฟังบรรยายเรื่อง เจาะลึกเรียน

สาขาวิชาการตลาดท าอะไรได้บ้าง โดยวิทยากร          

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ทั้ง Hard Skills และ Soft Skill ตามศาสตร์ 

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้เร่ืองเทคนิคการท าการตลาด
ออนไลน์ในยุค New Normal สู่ความส าเร็จ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์                                                
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาด กิจกรรม

อบรมเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการท าการตลาดออนไลน์ในยุค 

New Normal สู่ความส าเร็จ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ฟังบรรยายเรื่อง การตลาดน าไปสู่

ความส าเร็จของธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั้ง Hard 

Skills และ Soft Skill ตามศาสตร ์

 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการจัดการ 

ด าเนินการประชุมสาขาวิชาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับกิจกรรมปฐมนิเทศ

ระดับคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฏาคม 2564 

กิจกรรมอบรมเสริมความรู้เร่ืองเทคนิคการท าการตลาด
ออนไลน์ในยุค New Normal สู่ความส าเร็จ นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 

ประชุมสาขาวชิาการจดัการ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ส าหรับกิจกรรมปฐมนิเทศ 

  วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการบัญชี     

จัดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีให้มีคุณภาพเพ่ือ

รองรับศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรมโปรแกรม Excel ขั้นสูง

เพ่ือใช้ในงานบัญชี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้

นักศึกษาเรียนรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม 

Excel ขั้นสูงเพื่อใช้ในงานบัญชี 

  วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สาขาวิชาการตลาด รับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์,          

อาจารย์ทศพล ปรีชาศิลป์ และอาจารย์จิราภรณ์ บัวพวง เป็น

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวชิาการตลาด                                                    
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

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

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 


