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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 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับเกียรติเป็นประธาน
กรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ และนางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์ หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ เลขานุการ ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ผศ.ครรชิต มาระโภชน์ น าทีมงานตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับเกียรติเป็นประธาน
กรรมการ ในการตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ และนางสาวกรจิรา เขาเหม้น รุ่งศรีวรวัฒน์ หัวหน้าส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาการจัดการ เลขานุการ ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ น าทีมงานตรวจประเมินคุณภาพ 5 ส 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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  วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในคณะฯ คร้ังท่ี 2/2563 



 
 

 
 
 

 

 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือ
พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 พิจารณาปรับแก้รายละเอียด 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 7/2563 

 
  วันที่ 11 ธันวาคม 2563 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดี
กิจการนักศึกษา อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์วนิดา รุ่งแสง อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ 
อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ และอาจารย์จรรยา วังนิยม ได้เข้าร่วมประชุมและอบรมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เรื่อง การประเมินแบบเสริมพลัง (EE) เพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมและติดตามผลการด าเนินงานจากทีมวิศวกรสังคมจากการด าเนินกิจกรรมโครงงานเพื่อชุมชน 
Community Project “สร้างเยาวชนไทย สู่นักวิจัยและวิศวกรสังคม” 

ประชุมและอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เร่ือง การประเมินแบบเสริมพลัง (EE) 
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  วันที่ 13 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ดวงฤดี จ ารัส
ธนสาร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมงานท าบุญประจ าปี “พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ” อ าเภอคลองเขื่อน ปีที่ 3  
ซึ่งมีพิธีการท าขวัญข้าว โดยมีนายอ าเภอคลองเขื่อน ข้าราชการ ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชนและนักเรียนในอ าเภอคลองเขื่อนเข้า
ร่วมงานเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ร่วมในการถ่ายท าวีดิทัศน์เพื่อรวบรวมเรื่องราวและจะได้
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและลูกหลานของคนในชุมชนต่อไป โดยพิธีนี้จัดขึ้น ณ หน้าที่ว่าการอ าเภอคลองเขื่อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

งานท าบุญประจ าปี “พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ” อ าเภอคลองเข่ือน ปีท่ี 3 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 2 และการประกวดแผนธุรกิจ
นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้กระแสสุขภาพ “Healthy Eating” ในยุควิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องการะเกด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  โดยการประกวดมารยาทไทย รางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 
1 ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รางวัลชมเชย ได่แก่ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่, สาขาวิชาการบัญชี และการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ 
สาขาวิชาการตลาด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ(Phrao Coconut Chips) และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ รางวัลชมเชย ได่แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ(น้ าหัวปลี) 

การประกวดมารยาทไทย คร้ังท่ี 2 และการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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  วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ
ตัวแทนสโมสรคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม แบบมีส่วนร่วม
เพ่ือบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ 
รองอธิการบดีวางแผน ยุทธศาสตร์และวิจัย และคุณสันต์ เกษมสุข ผู้อ านวยการศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อสู่ความพอเพียง ต าบล
บางเตย อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1108 ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณา
การวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 30/2563          
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณารายงาน การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ (Audit) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณารายชื่อผู้ประสงค์เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินโครงการตามงบยุทธศาสตร์ราชภัฏ และงบกระทรวง อว. พิจารณา
โครงการสืบสานความเป็นไทย ท าบุญวันขึ้นปีใหม่ ร่วมสานสายใยความผูกผัน 
และจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ และพิจารณาการด าเนินงานกรณีประธาน
สาขาวิชาหมดวาระด ารงต าแหน่งวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 30/2563 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 2 ที่สมัครในต าบลก้อนแก้ว ต าบลคลองเขื่อน ต าบลบางโรง 
และต าบลบางเล่า ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

สัมภาษณ์ผู้สมัครในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) คร้ังท่ี 2 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ น าโดย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์คมสันต์ ธีระพืช และดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง พร้อมทั้งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมการแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 
จังหวัดชลบุร ี

การแนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
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  วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 และ 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล เป็นประธาน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์อรนุช กฤตยขจรสกุล เป็นประธานสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์วัฒนา       
พิลาจันทร์ เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

การเลือกประธานสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด 
และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 



 
 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการอบรมระบบรายงาน 
Project Based Management (PBM) และ TPMAP ภายใต้โครงการ
ยกระดับเศษฐกิและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเรียนรู้การใช้งาน
ระบบ Project Based Management (PBM) และ TPMAP 

อบรมระบบรายงาน Project Based Management (PBM) และ TPMAP 

 
 

 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
และรองคณบดี ได้เข้าพบ นายปรัตรวีร์ วิจบ นายอ าเภอคลองเข่ือน เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 
และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ ที่ว่าการอ าเภอคลองเขื่อน อ าเภอคลอง
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการเข้าพบนายอ าเภอคลองเข่ือน 
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  วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือชี้แจงและ
ท าความเข้าใจเกียวกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษเพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 

การประชุมคณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 



 
 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 18.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
31/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการขอเปลี่ยน
ห้องสโมสรนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด พิจารณาขอความอนุเคราะห์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการและ
การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(ฉบับที่ 9) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 31/2563 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ ได้ท าความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ท าความสะอาดบริเวณ 
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ห้องพักอาจารย์ ห้องสมุดคณะวิทยาการจัดการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และอาคาร 1 ห้องเรียน 131, 132, 133 ,134 บริเวณท่ีมีสวิทช์พัดลม สวิทช์ไฟ แอร์ และราวบันได 

การท าความสะอาดเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ โดยแม่บ้าน 
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  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้บุคลากรสามารถน ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย 

 เวลา 10.00 น. หัวข้อ “จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียนการสอน” 

 เวลา 11.00 น. หัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย” 

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์าเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                        

สอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

  วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์    

ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้น าเสนอ

วิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

  วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM      

ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM โดยได้รับ

เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ            

และดร.รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

เก่ียวกับการ

เตรียมความ

พร้อมสหกิจ

ศึกษา 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ          

นายสุทธิราช เกรียงไกรศักดา นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ที่ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ

รวมใจช่วยนักเรียนยากจน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563          

ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

รับสมัครนักศึกษา  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะวทิยาการจดัการ 

สมัครเรยีน หรือดรูายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่  

https://reg.rru.ac.th 


