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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ เรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําหนังสือราชการ เป็นการจัด
กิจกรรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทําหนังสือราชการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดและ
เผยแพร่สู่สาธารณะ 
 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 
 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ 

 
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2562 - 2563 
ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ืออธิบายแนวทางการนําระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย e-Research มาใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัย       
และอธิบายความสําคัญและแนวทางในการขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

โครงการปฐมนิเทศนักวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2562 - 2563 
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 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2563 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)   
เพ่ือพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) และใหค้ําแนะนําในการบริหารงาน
วิชาการคณะวิทยาการจัดการให้มีประสทิธิภาพ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2563 



 

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะ
วิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส(์ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
และให้คําแนะนําในการบริหารงานวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 3/2563 

  
 
 
 
 
 
 
  คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การเสวนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์    
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเพ่ือหาแนวปฏิบัติที่
ดีในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 
 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 

กิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การเสวนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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  วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 



 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.  คณะวิทยาการ
จัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2563 ประชุมผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิกส(์ออนไลน์) เพ่ือรายงานผลการบริหารความเสี่ยง     
คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพิจารณา
(ร่าง) แผนบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และให้คําแนะนําในการบริหารความเสี่ยง
คณะวิทยาการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ 

 
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ จัดการเสวนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ
ชุดโครงการวิจัย ครั้งที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์)           
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยใน
รูปแบบชุดโครงการวิจัย เก่ียวกับเทคนิค, ปัญหาที่เกิด, วิธีการแก้ไข
ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เก่ียวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
ในรูปแบบชุดโครงการวิจัย 

การเสวนาเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบชุดโครงการวิจัย คร้ังท่ี 3 
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  วันที่ 22 พฤษถาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2563 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยมี
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา พิจารณาแผนบรหิารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาแผนบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาแผนพัฒนางานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 พิจารณาต้นทุนต่อหน่วย
ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ พิจารณารายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2562 พิจารณารายงานการดําเนินงานตามแผนพัฒนางานกิจการนักศึกษา และแผน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 (มคอ.2) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และให้คําแนะนําในการพัฒนาการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการให้มปีระสิทธิภาพ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2563 



 
 วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. คณะผู้บริหาร และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุมแจ้งกําหนดการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยหน่วย
ตรวจสอบภายใน ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์(ออนไลน์) เพ่ือทราบ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขต ระยะเวลา และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การประชุมแจ้งกําหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ        
ครั้งที่ 4/2563 ประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการ
จัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 1/2563 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 4/2563 
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  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 12/2563 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือ
พิจารณาการคืนเงินงบประมาณโครงการจัดทําฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ประจําปี
งบประมาณ 2563 พิจารณาดําเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และพิจารณาแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2562 (กรกฎาคม 2562 - มิถนุายน 2563) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 12/2563 
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ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

ประมวลภาพสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบท่ี 3 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

กิจกรรมการทําความเข้าใจข้อตกลงในการเข้า
ศึกษาพร้อมทําสัญญารับทุน คร้ังท่ี 2 

  วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมการทําความเข้าใจข้อตกลงในการ

เข้าศึกษาพร้อมทําสัญญารับทุน ครั้งที ่2 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 

สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพ่ือทําความเข้าใจในข้อตกลงและรายละเอียด

ต่าง ๆ ในการเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาและเง่ือนไขในการรับ

ทุนการศึกษาจากทางบริษัท CP All จํากัด มหาชน 

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต เขา้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา 

ความคุ้นเคย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร 

และ ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา มาเป็นคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 


