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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมการปรับปรุงหลักสูตร  
ในรูปแบบชุดวิชา Modular System จัดโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ สัจจพิบูล ผูท้รงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบชุดวิชา Modular System กับผู้บริหารคณะ 
ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และเลขานุการสาขาวิชา เพื่อน าความรู้มาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ราชนครินทร์ต่อไป   

โครงการอบรมการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบชุดวิชา Modular System 



 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 25/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณาร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 และพิจารณา
โครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 25/2564 
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การประชุมเตรียมการด าเนินโครงการบริหารต้นน า้แบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมเตรียมการด าเนินโครงการบริหารต้นน้ าแบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือเตรียมด าเนินการโครงการบริหารต้นน้ าแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมน าร่องสู่การพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยและทักษะก าลังคนในภาคตะวันออก โดยก าหนดจัดกิจกรรมหัวข้อ เรื่องการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมน าร่องสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะก าลังคนในภาคตะวันออก เพ่ือสังเคราะห์ข้อมูล    
ของคณะให้มีความถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนวทางในการพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการของคณะ 

  ครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. 

  ครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.  



 
 

 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดาว และเดือนของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฎราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้แก่ นางสาวอัชรญิาภรณ ์
บังนิไกร และ นายเมธี เปรมอนันต์ นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ 
พร้อมด้วยทีมดาว เดือน และมิสทรานส์ คณะวิทยาการจัดการ     
ประจ าปี 2564 เข้าพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2564 ซึ่งงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 21 พฤศจิกายน 2564 
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

พิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2564 

หน้า 3/9 

 

 

 

 

 
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ    
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 1 

 

 วันที่ 15 และ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ  
ครั้งที่ 26/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        
เพ่ือพิจารณาการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 พิจารณา
แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 พิจารณาโครงการปรับแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ตามวิสัยทัศน์ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 26/2564 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ ให้บริการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการใช้
ห้องปฏิบัติการ 321 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ในการอบรมการจัดการข้อมูลระบบคลังหน่วยกิตให้กับบุคลากร
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบุคลากรสถาบันพัฒนาศักยภาพก าลังคนแห่งอนาคต 

อบรมการจัดการข้อมูลระบบคลังหน่วยกิต ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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โครงการบริหารต้นน า้แบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมน าร่องสู่การพัฒนาคุณภาพงานวจิยัและ
ทักษะก าลังคนในภาคตะวนัออก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการบริหารต้นน้ าแบบ  
มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมน าร่องสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะก าลังคนในภาคตะวันออก กิจกรรมการถอด
บทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมน าร่องสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะก าลังคนในภาค
ตะวันออก จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือจัดท าข้อมูลการขับเคลื่อนความต้องการ 
(Demand Driven) ทักษะที่จ าเป็นของกลุ่มอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกในประเด็น "การค้าสมัยใหม่ และผู้ประกอบการ
ดิจิตอล" เพ่ือน าไปสู่การจัดท าแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรม Innovation Sandbox ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 



 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการกลุ่มลูกหลวงพ่อ เพื่อหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งสู่การเป็น Smart City 
โดยให้คณบดีทุกคณะน าเสนอ Situation Review และผลการถอดบทเรียน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

ผู้บริหารคณะวทิยาการจดัการ ประชุมร่วมกับท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ผู้ทรงคุณวฒิุและคณะกรรมการกลุ่มลูกหลวงพ่อ 
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  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ
วิทยาการจัดการ ครั้งที่ 9/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือวิเคราะห์ SWOT ด้านวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 9/2564 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ด าเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
ต าแหน่งอาจารย์  สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมี รองอธิการบดีวิชาการ คณบดี รองคณบดีวิชาการ และ
อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ ห้องท้องเจ้าพัฒน์ ชั้น 4     
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สอบคัดเลือกอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4         
ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนท่ี 2/2564 
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  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 27/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณายกร่างแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ และพิจารณาจัดท าข้อมูลรายงานคณะกรรมการสังเคราะห์และ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 27/2564 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในคณะวทิยาการจดัการ คร้ังท่ี 1/2564 



 
 

 
 

 
 

    วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่าน าโดย ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ 
และดร.ภาวิณีย์  มาตแม้น จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเล่า  
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 1 ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
และการจัดท าแผนการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือฟังการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการและ
ประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือเป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิทยากรโดย 
อาจารย์กิจติวัฒน์  รัตนมณี  อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 

 
 
 

    วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่าน าโดย ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ 
และดร.ภาวิณีย์  มาตแม้น จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเล่า  
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 2 ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือฟังบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการและประชาชนในพื้นท่ีเพ่ือเป็นการให้ความรู้เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิทยากรโดย อาจารย์สมเกียรติ ข าส าราญ หัวหน้าสาขา
การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ต าบลบางเล่า            
อ าเภอคลองเข่ือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
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  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสัมมนาออนไลน์ "การฝ่าวิกฤต COVID 19 ด้วย
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ฟังบรรยายพิเศษ "การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางรอดของประเทศ
ไทยในสถานการณ์วิกฤต COVID 19" โดยคุณต๊ะ จิรศักดิ์ สินสุวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็มเจ อินเทอร์นอลเมดิซีนแอนด์
ลาบอราทอรี่ พร้อมด้วยเวทีเสวนาเรื่อง "ฉะเชิงเทราฝ่าวิกฤต COVID 19 ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 

สัมมนาออนไลน์ "การฝ่าวิกฤต COVID 19 ด้วยการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ" 
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 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาการจัดการ     

เวลา 10.30 น. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 

ภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา จัด

โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2564 ณ บริษัท สยามแม็คโคร 

จ ากัด มหาชน สาขาฉะชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

ที่ได้รับรางวัลในการน าเสนอการวางแผนและออกแบบการ

ปรับปรุงรูปแบบร้านค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เมื่อ

วันที่ 22 กันยายน 2564 รางวัลที่ 1 ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี 4   

รับเงินรางวัลมูลค่า 5 พันบาท รางวัลที่ 2 และ 3 ได้แก่ 

นักศึกษาชั้นปี 3 รับของรางวัลจากทางบริษัท 

สาขาวชิาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา          
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ภาคพิเศษ ภาคเรียนท่ี 2/2564 

โครงการร่วมระหวา่งมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับแม็คโครพัฒนาร้านค้าปลีกปี 2564 

  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น.      

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ นายวิชัย พิณเสนาะ เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ศักยภาพการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในสถานที่ท างาน 

กรณีศึกษา บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด 

โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรรมการสอบ     

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏราชนครินทร ์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติตน

ในขณะฝึกปฏิบัติงาน และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในขณะ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
คร้ังท่ี 1 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                               
จดัสอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

    สมัครเรียน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.rru.ac.th 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลเพชรสารภี ประจ าปี 2564 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 

 

 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ 
นายฐาณุกูร รัตนพิทักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลเพชรสารภี 
ประจ าปี 2564 เนื่องจากเป็นนักศึกษาท่ีมีลักษณะดีเด่น
ในการด าเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ “ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน ” ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏราชนครินทร ์


