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จดหมายข�าวคณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
เลขที ่422 ถนนมรพุงษ� ตาํบลหน&าเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต�อ 6200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 วันท่ี 1 กุมภาพันธ� 2564 ผู�ช�วยศาสตราจารย� ครรชิต มาระโภชน� คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร�อมท้ังผู�บริหาร 
คณาจารย� และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข�าร�วมการปฐมนิเทศและกล�าวต�อนรับบุคคลท่ีได�รับการคัดเลือกเพ่ือจ�างเหมา
บริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบลเพ่ือสร�างรากแก�วให�
ประเทศ) หรือ “U2T” ณ ห�องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร�  โดยมีศาสตราจารย� (พิเศษ) ดร.เอนก เหล�าธรรมทัศน� 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� วิจัยและนวัตกรรม  เป>นประธานกล�าวเป?ดการปฐมนิเทศ ผ�านวีดิโอคอน
เฟอเรนซ� พร�อมกับ 76 มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ ท่ีเข�าร�วมโครงการ  สําหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบล สร�างรากแก�วให�
ประเทศ หรือเรียกสั้นๆ ว�า U2T เป>นโครงการท่ีสร�างอนาคตให�กับ 3,000 ตําบลท่ัวประเทศ รวมท้ังสร�างอนาคต สร�างโอกาส 
สร�างรายได�ให�กับนักศึกษาและประชาชน 60,000 คนท่ี อว.จ�างงาน โดยแบ�งเป>นบัณฑิตจบใหม�ไม�เกิน 3 ปH 30,000 คน นักศึกษา
ชั้นปHท่ี 3-4 จํานวน 15,000 คน และประชาชนอีก 15,000 คน ซ่ึงจะมีอาจารย�มหาวิทยาลัยจาก 76 แห�ง ลงพ้ืนท่ีสํารวจและหา
แนวทางช�วยเหลือตอบโจทย�ชุมชน และมอบหมายภาระงาน 4 ด�าน ให�แก�ผู�ได�รับการจ�างงาน คือ สิ่งแวดล�อม สุขภาพ          
การท�องเท่ียว และผลิตภัณฑ�ชุมชน โดยนอกจากจะเป>นการสร�างงานสร�างรายได�ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจช�วงนี้แล�ว ยังจะได�เนื้อ
งานท่ีมีความสําคัญต�อการพัฒนา พร�อมท้ังสร�างโอกาสในการพัฒนาความรู�ความสามารถของผู�ได�รับการจ�างงานด�วย 

การปฐมนิเทศบุคคลท่ีได&รับการคัดเลือกเพ่ือจ&างเหมาบริการ                                       
ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 



 

 

 

 

 

 

 

 วันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 08.30 น. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ครรชิต มาระโภชน� คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข�าร�วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร�เพ่ือพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ครั้งท่ี 1/2564 ณ หน�วยงานบริหาร
และจัดการทุนด�านการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี (บพท.) อาคาร SM Tower กรุงเทพมหานคร 

ประชมุคณะกรรมการบรหิารกองทนุราชภฏัราชนครนิทร�เพ่ือพัฒนางานวจิยัและงานวชิาการ               
ครัง้ที ่1/2564 

 

 

 

 

 

 
 

 วันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 3/2564 ณ ห�องประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
เพ่ือพิจารณาการดําเนินโครงการวิจัย FRMU ปHงบประมาณ 2564 และการดําเนินโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 3/2564 

หน�า 2/11 

 

 

 

 

 
  วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งท่ี 1 ณ ห�องประชุม ชั้น 2 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

การประชมุคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบัิติงานของพนกังานมหาวทิยาลัยสายวชิาการ     
ครัง้ที ่1 



 

 

 

 

 

 
 

 วันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 5/2564 ณ ห�องประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
เพ่ือพิจารณาการดําเนินโครงการวิจัย FRMU ปHงบประมาณ 2564 พิจารณาร�างวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา         
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2564 และการดําเนินโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 5/2564 

 

 

 

 

 

 
 วันท่ี 10 - 11 กุมภาพันธ� 2564 ผู�บริหาร คณาจารย� คณะวิทยาการจัดการ พร�อมท้ังบุคคลท่ีได�รับการคัดเลือกเพ่ือจ�าง
เหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบลเพ่ือสร�างรากแก�ว
ให�ประเทศ) หรือ “U2T” เข�าร�วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร�อมการทํางานกับชุมชน” ณ ห�องประชุมชั้น 5 อาคาร
ราชนครินทร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การเตรียมความพร&อมการทํางานกับชุมชน” 

หน�า 3/11 

 

 วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 15.30 น.                      
ดร.วิชุดา จันทร�เวโรจน� อาจารย�ณฐ สบายสุข และ                  
อาจารย�รัชฎาพร วงษ�โสพนากุล  ได�ลงพ้ืนท่ีไปยังองค�การบริหารส�วน
ตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเข�าพบ 
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลคลองเข่ือนเพ่ือทําการคืนข�อมูลงานวิจัย
ชุมชน ให�กับหน�วยงานในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือนําไปใช�ประโยชน�ใน
การบริหารจัดการชุมชนและวางแผนดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนคลองเข่ือนต�อไป 

ส�งมอบงานวิจัยชุมชนตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 



 วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2564 ผู�ช�วยศาสตราจารย� ครรชิต มาระโภชน� 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร�อมด�วยอาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร รอง-
คณบดีวิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ เข�าร�วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 6 และนานาชาติ ครั้งท่ี 3 “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนา
ยุควิถีใหม� (New Normal)” ผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� (ออนไลน�) โดยการประชุม
จัดข้ึน ณ คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม� (New     
Normal)” โดย นายวิศิษฐ� ลิม้ลือชา ประธานกลุ�มอุตสาหกรรมอาหารสภา
อุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย รองประธานสภาผู�ขนส�งสินค�าทางเรือ 

กรรมการบริหารหอการค�าแห�งประเทศไทย นายกสมาคมผู�ผลิตอาหารสําเร็จรูป กรรมการบริหารสถาบันอาหาร และผู�ช�วย
ศาสตราจารย� ครรชิต มาระโภชน� คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข�าร�วมการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเครือข�ายความร�วมมือทาง
วิชาการ เพ่ือลงนามบันทึกข�อข�อตกลงความร�วมมือทางวิชาการ 

การประชมุวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที ่6 และนานาชาติ ครัง้ที ่3                                                         
“นวตักรรมและตัวแบบการพัฒนายคุวถิใีหม� (New Normal)” 

 
 

 

 

 

 วันท่ี 22 กุมภาพันธ� 2543 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห�องประชุม ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 
เพ่ือพิจารณาให�ความเห็นชอบรายชื่อผู�สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งท่ี 3) พิจารณารายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติ
อาจารย�ผู�สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจําปHการศึกษา 2564 พิจารณารายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย�ผู�สอน
ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปaการศึกษา 2564 พิจารณาการจัดการเรียน การเป?ดสอนภาคพิศษ หลักสูตรปรับปรุง  
ปH พ.ศ. 2564 พิจารณาแผนพัฒนาด�านการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปHงบประมาณ 2564 และพิจารณา
แผนพัฒนางานวิจัย คณะวิทยาการจัดกร ประจําปHงบประมาณ 2564 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2564 

หน�า 4/11 

 

 

 

 

 

  วันท่ี 22 - 23 กุมภาพันธ� 2564 ทีมงาน U2T คณะวิทยาการจัดการ เข�าร�วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลในชุมชน ณ ห�องเทพนิมิตร ชั้น 4 และห�องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เพ่ือพิจารณาทบทวนกิจกรรมย�อยให�สอดคล�องกับตําบล (Tambon Profile) ตําบลก�อนแก�ว 
ตําบลบางเล�า ตําบลบางโรง และตําบลคลองเข่ือน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการสํารวจและจัดเก็บข&อมูลในชุมชน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2564 คณะวิทยาการจัดการ นําโดย ผู�ช�วยศาสตราจารย� ครรชิต มาระโภชน� คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ผู�บริหาร คณาจารย� และบุคคลท่ีได�รับการคัดเลือกเพ่ือจ�างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบลเพ่ือสร�างรากแก�วให�ประเทศ) หรือ “U2T” ตําบลก�อนแก�ว ตําบลบางโรง 
ตําบลคลองเข่ือน ตําบลบางเล�า เข�าร�วมพิธีลงนามบันทึกข�อตกลง (MOU) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณา
การ โดยได�รับเกียรติจาก นายไมตรี ไตรติลานันท� ผู�ว�าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป>นประธานกล�าวเป?ดงานและให�โอวาท รวมท้ัง
ร�วมเป>นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือ (MOU) เพ่ือสร�างเครือข�ายพัฒนาท�องถ่ิน "โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู�ตําบล สร�างรากแก�วให�ประเทศ)" พร�อม
ด�วยรองศาสตราจารย� ดร.ดวงพร ภู�ผะกา อธิการบดี โดยมี ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ� รองอธิการบดี เป>น
ผู�กล�าวรายงานวัตถุประสงค� ของการจัดงาน ณ ห�องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร� มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� สําหรับ
พิธีการลงนามในครั้งนี้ประกอบไปด�วย ผู�บริหารและผู�แทนจากองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน 15 แห�ง ประกอบด�วย อบต.
ก�อนแก�ว อบต.บางโรง อบต.บางเล�า อบต.คลองเข่ือน อ.คลองเข่ือน เทศบาลตําบลดอนเกาะกา และ อบต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ํา
เปรี้ยว เทศบาลตําบลบางคล�า อบต.หัวไทร อบต.ท�าทองหลาง อบต.บางสวน อบต.สาวชะโงก อบต.เสม็ดใต� และ อบต.เสม็ด
เหนือ อ.บางคล�า อบต.คลองตะเกรา และ อบต.ท�าตะเกียบ อ.ท�าตะเกียบ โดยท้ังหมดจะร�วมกันดําเนินการสํารวจปhญหาและ
ความต�องการในการพัฒนาด�านต�างๆ รวบรวมและจัดทําฐานข�อมูลความต�องการเพ่ือเป>นฐานข�อมูล สนับสนุนและร�วมดําเนิน
กิจกรรมต�อยอดด�านการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให�ดีข้ึน รวบรวม
ผลิตภัณฑ�ชุมชน อาชีพในพ้ืนท่ีท่ีต�องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเพ่ือสร�างแนวทางการสนับสนุนร�วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร� จัดทําระบบข�อมูลเทศบาลตําบลและระบบข�อมูลองค�การบริหารส�วนตําบล นําไปสู�การวางแผนพัฒนาชุมชนและ
พัฒนาแนวทางสนับสนุนร�วมกับภาคีเครือข�ายต�อไป 

พิธลีงนามบันทกึข&อตกลง (MOU) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
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 วันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งท่ี 1/2564 ณ ห�องประชุม ชั้น 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เพ่ือพิจารณา (ร�าง) ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ เรื่อง รับข�อเสนอโครงการวิจัยภายใต�โครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตาม
บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท�องถ่ินกับความร�วมมือของชุมชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

การประชมุคณะอนกุรรมการบรหิารจดัการงานวจิยัระดบัคณะ ประจาํคณะวทิยาการจดัการ                 
ครัง้ที ่1/2564 



 

 

 

 

 

  วันท่ี 25 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู� KM (Knowledge Management) ครั้งท่ี 2 
ณ ห�องประชุม ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เพ่ือให�บุคลากรสามารถนํา
กระบวนการจัดการความรู�ไปใช�ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการเขียนข�อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนวิจัย                 
 เวลา 11.00 น. หัวข�อ “การเขียนข�อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนวิจัย”       
 เวลา 12.00 น. หัวข�อ “จรรยาบรรณในกระบวนการจัดการเรียนการสอน” 

กิจกรรมการจัดการความรู& KM (Knowledge Management) 

 

 

 

 

 
 

 วันท่ี 25 กุมภาาพันธ� 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคัดเลือกผู�แทนประธานสาขาวิชา 
เพ่ือดํารงตําแหน�งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� ณ ห�องประชุม ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� โดยผลการคัดเลือกมีมติให�
อาจารย�นรภัทร สถานสถิตย� และอาจารย�อรนุช กฤตยขจรสกุล ดํารงตําแหน�งคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� 

ประชมุคัดเลือกผู&แทนประธานสาขาวชิาเพ่ือดาํรงตําแหน�งคณะกรรมการประจาํคณะวทิยาการจดัการ 
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  วันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2/2564 ณ ห�องประชุม ชั้น 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร� เพ่ือพิจารณาการจัดทําโครงการฐานข�อมูลระดับหมู�บ�านเพ่ือการพัฒนาท�องถ่ินตามยุทธศาสตร�ราชภัฏ ประจําปH
งบประมาณ 2564 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2564 



 

 

 

 

 

  วันที่ 25 กุมภาพันธ� 2564 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนนิการตดัสินผลงานการประกวดออกแบบเคร่ืองแต�งกาย “สืบสาน อนรัุกษ�
ศิลปm ผ�าถ่ินร�วมสมัย 8 ร้ิว” รอบแรก ณ ห�องประชุม ชัน้ 2 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร� โดยมีผลงาน เข�ารอบ 10 ผลงาน ดังนี ้

1. นางลภัสรดา พรหมสุข ชื่อผลงาน “เสน�ห�แปดร้ิว”  6. นางสาวเกศิณี มีบุญญา 

2. นายกฤษฎา รุ�งเปnา ชื่อผลงาน “FROM MY HEART”  7. นายสุวรรณภูมิ พายุหะ 

3. นางศิริจิตร จิตรถาวรกุล ชื่อผลงาน “ร้ิวมัจฉา สุริยาล�อคลืน่” 8. นายปฏิภาณ ศรีโกศักดิ์ ชื่อผลงาน “DESIGN AND ME” 

4. นายบัณฑิต ระยา ชื่อผลงาน “ปลากัดนักสู�”   9. นางสาวหนึ่งฤทัย สินธไุหม ชือ่ผลงาน “โสwดละออ ผ�าไหม  

              บ�านอ�างเตย” 

5. นายพัชรพงค� วงษ�ภักดี ชื่อผลงาน “ม�วงจําปาสัก”  10. นายณัฐพล สวนมะพลับ 

ตัดสินผลงานการประกวดออกแบบเครือ่งแต�งกาย “สืบสาน อนรุกัษ�ศิลปV ผ&าถิน่ร�วมสมยั 8 ริว้” รอบแรก 
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 วันที่ 3 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 15.00 น. อาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดฝีyาย
วิชาการและวิจัย คณะวิทยาการจัดการ พร�อมด�วย อาจารย�นรภัทร สถานสถิตย� และอาจารย�
จรรยา วังนิยม เข�าพบท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลคลองเข่ือน และท�านปลดัตําบล
คลองเข่ือน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค�และการดําเนนิงานพฒันาชุมชน ภายใต�โครงการ
มหาวิทยาลยัสู�ตาํบล (U2T) เพื่อสร�างรากแก�วให�ประเทศ แนะนําทีมงานและขอความ
อนุเคราะห�ในการลงพื้นที่ทํางานในตําบลคลองเข่ือน พร�อมทั้งประชุมมอบหมายงาน
ประจําเดือนกุมภาพนัธ� 2564 ให�กับทีมงาน U2T ตําบลคลองเข่ือน 

  วันที่ 8 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดวีิชาการ
และวิจัย คณะวทิยาการจัดการ และอาจารย�กรรณิการ� มาระโภชน� เข�าร�วมประชุมเพื่อสังเคราะห�
ข�อมูลบริบทชุมชน ตาํบลคลองเข่ือน ภายใต�โครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบล (U2T) เพื่อสร�างรากแก�ว
ให�ประเทศ ให�แก�บัณฑิต นักศึกษา และประชาชน ณ ห�องประชุมชั้น 3 อาคารสํานักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร� 

 วันที่ 15 และ 19 กุมภาพันธ� 2564 อาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการ
และวิจัยคณะวทิยาการจัดการ พร�อมด�วยอาจารย�กรรณิการ� มาระโภชน� อาจารย�นรภัทร 
สถานสถิตย� และอาจารย�จรรยา วังนิยม จัดโครงการจัดเก็บและสํารวจข�อมูลพื้นทีต่ําบลคลอง
เข่ือน ณ องค�การบริหารส�วนตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
รายงานสถานภาพตาํบล (Tambon Profile) โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู�ตําบล สร�างรากแก�วให�ประเทศ) 
โดยการมีส�วนร�วมของประชาชนในตําบลคลองเข่ือน เจ�าหน�าทีแ่ละบุคลากรในพื้นทีท่ี่เก่ียวข�อง 

และการสรุปสังเคราะห�ข�อมูลโดยทีมงานร�วมกับอาจารย�ผู�รับผิดชอบโครงการ และส�งคืนให�กับพื้นที่ในวนัที่ 19 กุมภาพันธ� 2564 

ทีมงาน U2T ตําบลคลองเข่ือน 



 วันท่ี 3 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย   
คณะวิทยาการจัดการ พร�อมด�วย อาจารย�นรภัทร สถานสถิตย� และอาจารย�จรรยา วังนิยม เข�าพบท�านนายก
องค�การบริหารส�วนตําบลบางโรง และท�านปลัดตําบลบางโรง เพ่ือช้ีแจงวัตถปุระสงค�และการดําเนนิงานพัฒนา
ชุมชน ภายใต�โครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบล (U2T) เพ่ือสร�างรากแก�วให�ประเทศ แนะนําทีมงานและขอความ
อนุเคราะห�ในการลงพ้ืนท่ีทํางานในตําบลบางโรง พร�อมท้ังประชุมมอบหมายงานประจําเดือนกุมภาพันธ� 2564 

ให�กับทีมงาน U2T ตําบลบางโรง 

  วันท่ี 8 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 9.00 น. อาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย     
คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย�กรรณิการ� มาระโภชน� เข�าร�วมประชุมเพ่ือสังเคราะห�ข�อมูลบริบทชุมชน 
ตําบลบางโรง ภายใต�โครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบล (U2T) เพ่ือสร�างรากแก�วให�ประเทศ ให�แก�บณัฑิต นักศึกษา 
และประชาชน ณ ห�องประชุมช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ       
ราชนครินทร� 

 วันท่ี 16 และ 19 กุมภาพันธ� 2564 อาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย คณะ-
วิทยาการจัดการ พร�อมด�วยอาจารย�กรรณิการ� มาระโภชน� อาจารย�นรภัทร สถานสถิตย� และอาจารย�จรรยา วังนิยม 
จัดโครงการจัดเกบ็และสํารวจข�อมูลพ้ืนท่ีตําบลบางโรง ณ ศาลาประชาคมหมู� 2 ตําบลบางโรง อําเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือรายงานสถานภาพตําบล (Tambon Profile) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู�ตําบล สร�างรากแก�วให�ประเทศ) โดยการมีส�วนร�วม

ของประชาชนในตําบลบางโรง เจ�าหน�าท่ีและบุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข�อง และการสรุปสังเคราะห�ข�อมูลโดยทีมงานร�วมกับอาจารย�ผู�รับผิดชอบ
โครงการ และส�งคืนให�กับพ้ืนท่ีในวันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2564 ณ องค�การบริหารส�วนตําบลบางโรง อําเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีมงาน U2T ตําบลบางโรง 
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 วันท่ี 4 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย�ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา พร�อมด�วย 
อาจารย�รัชฎาพร วงษ�โสพนากุล และอาจารย� ดร.วิชุดา จันทร�เวโรจน� ร�วมประชุมเพ่ือช้ีแจงการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชน ภายใต�โครงการมหาวิทยาลัยสู�ตําบล (U2T) เพ่ือสร�างรากแก�วให�ประเทศ ให�แก�ประชาชนท่ีเข�าร�วมโครงการ 
ณ ศาลาประชาคม หมู�ท่ี 3 ตําบลก�อนแก�ว และเวลา 13.00 น. เข�าร�วมประชุมมอบหมายงานประจําเดือนกุมภาพันธ� 

2564 ให�กับทีมงานท่ีเป>นบัณฑิตและนักศึกษาท่ีเข�าร�วมโครงการ U2T ได�รับทราบ ณ ห�องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร� 

  วันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย�ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา             
และอาจารย�รัชฎาพร วงษ�โสพนากุล อาจารย�สาขาวิชาการท�องเท่ียวและการโรงแรม ได�ลงพ้ืนท่ีตําบลก�อนแก�ว 
เพ่ือติดตามการดําเนินงานพัฒนาชุมชนของบัณฑิต นักศึกษา และประชาชนท่ีเข�าร�วมโครงการมหาวิทยาลัยสู�
ตําบล (U2T) เพ่ือสร�างรากแก�วให�กับประเทศ ณ ตําบลก�อนแก�ว อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันท่ี 15 - 16 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย�รัชฎาพร วงษ�โสพนากุล หัวหน�าโครงการ พร�อม
ด�วย ดร.วิชุดา จันทร�เวโรจน� และอาจารย�ณฐ สบายสุข พาทีม Actor ของตําบลก�อนแก�ว ลงพ้ืนท่ีเข�าพบ นายก
องค�การบริหารส�วนตําบลก�อนแก�ว และปลดัองค�การบรหิารส�วนตําบลก�อนแก�ว เพ่ือแนะนําโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย เสร็จแล�วทีม Actor ของตําบลก�อนแก�วได�

แบ�งกลุ�มกันลงพ้ืนท่ีท้ัง 6 หมู�บ�าน เพ่ือทําการเก็บข�อมูลรายงานสภาพตําบลก�อนแก�วในเชิงลึก ณ ห�องประชุมองค�การบริหารส�วนตําบลก�อนแก�ว 
อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2564 อาจารย�รัชฎาพร วงษ�โสพนากุล อาจารย� ดร.วิชุดา จันทร�เวโรจน� 
อาจารย�ณฐ สบายสุข และทีม U2T ของตําบลก�อนแก�ว ได�ลงพ้ืนท่ีคนืข�อมูลชุมชนและยังได�ร�วมกันหาแนว
ทางการพัฒนาชุมชนบนความต�องการของชุมชน โดยมีท�านนายกองค�การบริหารส�วนตําบลก�อนแก�ว ท�าน
ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลก�อนแก�ว กํานันตําบลก�อนแก�ว ผู�ใหญ�บ�าน ผู�นําชุมชน และชาวบ�านในตําบล
ก�อนแก�วเข�าร�วมรับฟhงในครั้งน้ีด�วย ณ องค�การบริหารส�วนตําบลก�อนแก�ว อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทีมงาน U2T ตําบลก&อนแก&ว 



 วันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 13.30 น. อาจารย�ดาเรศ วีระพันธ� รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาการจัดการ พร�อมด�วย อาจารย�ปราริชาติ รื่นพงษ�พันธ� อาจารย� ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และ
อาจารย� ดร.ภาวิณีย� มาตแม�น เข�าพบท�านปลัดตาํบลบางเล�า เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค�และการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 
ภายใต�โครงการมหาวิทยาลยัสู�ตําบล (U2T) เพ่ือสร�างรากแก�วให�ประเทศ แนะนําทีมงานและขอความอนุเคราะห�ในการ
ลงพ้ืนท่ีทํางานในตําบลบางเล�า พร�อมท้ังประชุมมอบหมายงานประจําเดือนกุมภาพันธ� 2564 ให�กับทีมงาน U2T ตําบล

บางเล�า ณ องค�การบริหารตําบลบางเล�า อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วันท่ี 15 - 16 กุมภาพันธ� 2564 อาจารย�ดาเรศ วีระพันธ� รองคณบดวีางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ พร�อมด�วยอาจารย�ปราริชาติ รื่นพงษ�พันธ� อาจารย� ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย�  ดร.ภาวิณีย� 
มาตแม�น จัดโครงการจัดเก็บและสํารวจข�อมลูพ้ืนท่ีตําบลบางเล�า กิจกรรมเวทีประชาคมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การ
จัดเก็บและสํารวจข�อมลู ณ องค�การบริหารส�วนตําบลบางเล�า อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือศึกษาข�อมูล
พ้ืนฐานด�านศักยภาพของหมู�บ�าน สภาพปhญหา และความต�องการของหมู�บ�าน สร�างเครือข�ายความร�วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามพระราชดําริโดยการมสี�วนร�วมของประชาชนในตําบลบางเล�า 

 วันท่ี 17 กุมภาพันธ� 2564 อาจารย�ดาเรศ วีระพันธ� รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ พร�อมด�วยอาจารย�ปราริชาติ รื่นพงษ�พันธ� อาจารย� ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย� 
ดร.ภาวิณีย� มาตแม�น จัดโครงการจัดเก็บและสํารวจข�อมลูพ้ืนท่ีตําบลบางเล�า กิจกรรมคืนข�อมูลสู�ตําบล ณ 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางเล�า อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสรุปข�อมลูพ้ืนฐานด�านศักยภาพของ

หมู�บ�าน สภาพปhญหา และความต�องการของหมู�บ�าน โดยการมีส�วนร�วมของประชาชนในตําบลบางเล�า 

  วันท่ี 19 กุมภาพันธ� 2564 ทีมงาน U2T ตําบลบางเล�านําโดย อาจารย�ดาเรศ วีระพันธ� รองคณบดีวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ หัวหน�าโครงการ อาจารย�ปราริชาติ รื่นพงษ�พันธ�                   
อาจารย� ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย� ดร.ภาวิณีย� มาตแม�น พร�อมบุคคลท่ีได�รับการคัดเลอืกเพ่ือจ�างเหมา
บริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมสรุปรายงานสถานภาพ      
ตําบลบางเล�า ณ ห�องประชุม ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร�   
เพ่ือสรุปรายงานสถานภาพตําบลบางเล�า จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจข�อมูล เตรียมนําเสนอข�อมลูให�มหาวิทยาลัย 

ทีมงาน U2T ตําบลบางเล�า 
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  วันท่ี 15 กุมภาพันธ� 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค�าสมัยใหม& จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ทักษะการนําเสนอด�วยเทคโนโลยี เรื่อง “การหาข�อมูลและ
การเลือกใช�เทคโนโลยีในการออกแบบการนําเสนอข�อมูล” 
และเรื่อง“การใช�เทคโนโลยีและการออกแบบสื่อในการ
นําเสนอข�อมูลทางธุรกิจ” โดยเจ�าหน�าที VDO Creator และ
เจ�าหน�าท่ี Graphic Design โรงพยาบาลรวมแพทย� 
ฉะเชิงเทรา ณ ห�อง 321 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ราชนครินทร�  

  วันท่ี 5 กุมภาพันธ� 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
อาจารย�สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม& เข�าร&วม
ประชุมผ&านสื่ออิเล็กทรอนิกส� (ออนไลน�) ร&วมกับทาง บริษัท  
ซีพี ออลล� และหน&วยงานปUญญธารา ในการชี้แจ�งกระบวนการ
ทํางานและการจัดฝYกอบรม กลุ&มเครือข&าย บัณฑิตพรีเม่ียม 

กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิาร                                     
การพฒันาทกัษะการนําเสนอด&วยเทคโนโลย ี

ประชมุร�วมกบัทาง บรษัิท ซพี ีออลล�                            
และหน�วยงานปYญญธารา 
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 วันท่ี 25 กุมภาพันธ� 2564 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย� จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซ่ึงเป\นส&วน

หนึ่งของการฝYกประสบการณ�วิชาชีพ โดยแยกเป\นกิจกรรมย&อย 

2 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสริมสร�างประชาธิปไตย และกิจกรรม

นําเสนอข�อมูลระหว&างการฝYกงานของนักศึกษาชั้นป̂ท่ี 4 ณ ห�อง

สารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เพ่ือให�อาจารย�

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย�ได�ติดตามผลการฝYกของ

นักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนรับฟUง

ข�อเสนอแนะจากหน&วยงานเก่ียวกับการฝYกประสบการณ�วิชาชีพ

ของนักศึกษา 

 วันท่ี 23 กุมภาพันธ� 2564 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย� จัดโครงการส&งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และการ

ส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรม HRM ณ วัดชมโพธยาราม อําเภอ

เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเป\นการส&งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม และการส&งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให�นักศึกษาได�

พัฒนากระบวนการเรียนรู�และพัฒนาจิตใจตนเองให�ดีงาม มี

คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ�ศิลปะวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมา 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                         
สาขาวชิาการจดัการทรพัยากรมนษุย� 

โครงการส�งเสรมิศิลปะ วฒันธรรม                                      
และการส�งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม HRM 

  วันท่ี 16 กุมภาพันธ� 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค�าสมัยใหม& จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลิกภาพสําหรับนักขายและนักบริการ ครั้งท่ี 2 

เรื่อง“พัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักขายและทักษะการเข�าพบ

ลูกค�า” และเรื่อง“พัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักบริการและ

ทักษะการสื่อสาร” โดย นางสาวศิลาพร สารพันธ� เจ�าหน�าท่ี

พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย บริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จํากัด 

และ นางสาวสุวิมล เพ็ญประภา พิธีกรอิสระ ณ ห�องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร� 

  วันท่ี 17 กุมภาพันธ� 2564 สาขาวิชานิเทศศาสตร� จัด

กิจกรรมการเสวนาเรื่อง “เทคนิคการผลิตสื่อ Cinema Talk” 

เป\นส&วนหนึ่งในรายวิชาการผลิตภาพยนตร�และโทรทัศน�ข้ันสูง 

ณ ห�องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เพ่ือให�

นักศึกษาได�เรียนรู�เทคนิคกระบวนการการผลิตภาพยนตร�และ

โทรทัศน�ข้ันสูงจากทีมงานมืออาชีพ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร� Cinema Talk  กิจกรรมอบรมเชงิปฏบัิติการพัฒนาบุคลิกภาพ
สําหรบันกัขายและนกับรกิาร ครัง้ที ่2 
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ท่ีปรึกษา   : ผู�ช�วยศาสตราจารย� ครรชิต มาระโภชน� 
บรรณาธิการ  : อาจารย�ณฐ สบายสุข  อาจารย�ดาเรศ วีระพันธ�  อาจารย�ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ� : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ� 

รับสมัครนักศึกษา  

สมัครเรยีน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ https://reg.rru.ac.th 

 

 

 

 

 

  วันท่ี 27 กุมภาพันธ� 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค�าสมัยใหม� จัดกิจกรรมการทําความเข�าใจข�อตกลงในการเข�า
ศึกษาพร�อมทําสัญญารับทุน ครั้งท่ี 1 ณ ห�องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร� เพ่ือให�นักศึกษาและผู�ปกครอง มีความ
เข�าใจเก่ียวกับข�อตกลง รายละเอียดในการเข�าศึกษาต�อในสาขาวิชา และเง่ือนไขในการรับทุนการศึกษาจากทางบริษัท CP All 
จํากัด มหาชน 

กิจกรรมการทําความเข&าใจข&อตกลงในการเข&าศึกษาพร&อมทําสัญญารับทุน คร้ังท่ี 1 


