
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 18/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณามติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2564          
เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ พิจารณาโครงการ
หารายได้คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาการจัดท าโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดปี 2566 - 2570 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 18/2564 
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  วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้เกิดการตะหนักถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สายอาชีพ เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และเทคนิคเฉพาะด้าน สามารถน าไปต่อยอดในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการสมรรถนะผู้เรียนตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

     วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้ผู้
จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณา
ร่าง รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 -           
30 มิถุนายน 2564) และพิจารณาร่าง รายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563   
(1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564) 

ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งช้ีผู้จดัเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจดัท ารายงานประเมินตนเอง 
คณะวทิยาการจดัการ ประจ าปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 2/2564 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 
2/2563 ครั้งที่ 4 พิจารณาการขอโอนย้ายเป็นอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนงานพัฒนากิจการนักศึกษา และ
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 พิจารณารายชื่อ และตรวจสอบคุณวุฒิ เพ่ือเสนอแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์พิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 - 2565 (เพ่ิมเติม) 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 3/2564 

 
 

 
 

 
 
 

 วันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการ
รายวิชาในระบบ RRU LMS ส าหรับอาจารย์ผู้สอน จัดโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการรายวิชาในระบบได้ เพ่ิมเทคนิคการจัดท าชุดข้อสอบในงานระบบ RRU LMS   
และปรับปรุงรายวิชาที่สอนในระบบให้นักศึกษาเข้าถึงสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการรายวิชาในระบบ RRU LMS ส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
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 วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ     
เรื่อง “การพัฒนาระบบการติดตามงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์” กิจกรรมที่ 1 การประยุกต์ใช้งาน MS Excel, Google 
Form และ Google Sheet ขั้นสูง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือจัดท าเครื่องมือในการก ากับติดตามงานของคณะ
หน่วยงาน เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะหน่วยงานให้
เป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริหารมีสารสนเทศ

ประกอบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการ 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบการติดตามงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” 



 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา  
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 5/2564 
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 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563              
ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือติดตามเอกสารและเตรียมความพร้อมในการรายงานผลการด าเนินงานตาม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)   
และเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ (วันที่ 1 - 2 กันยายน 2564) 

ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งช้ีผู้จดัเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจดัท ารายงานประเมินตนเอง 
คณะวทิยาการจดัการ ประจ าปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 3/2564 

 วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2564 คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ    
เรื่อง “การพัฒนาระบบการติดตามงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ราชนครินทร์” กิจกรรมที่ 2 การออกแบบแบบฟอร์ม และเขียน
โปรแกรมส าหรับงานบริหารจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือจัดท าเครื่องมือในการก ากับติดตามงานของคณะ
หน่วยงาน เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะหน่วยงานให้
เป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริหารมีสารสนเทศ

ประกอบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการ 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เร่ือง “การพัฒนาระบบการติดตามงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” 
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 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ           

จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้าน

อารมณ์และสังคม (Soft Skills) เพ่ือการเป็นทรัพยากรมนุษย์

ขององค์การในศตวรรษท่ี 21 เรื่อง การพัฒนาความคิดเชิง

สร้างสรรค์ และความฉลาดทางอารมณ์ ส าหรับนักบริหาร   

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สามารถปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการและ/หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ           

จัดโครงการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง          

การเสริมสร้างพลังศักยภาพในตัวเอง ด้วย “พลังตัวตน      

พลังชีวิต” เพ่ือก้าวสู่ Smart People ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการในด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

(Collaboration) การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)      

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Communication) 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะนักศึกษาทางด้านอารมณ์
และสังคม (Soft Skills) 

โครงการอภิปรายและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง       
การเสริมสร้างพลังศักยภาพในตัวเอง  

  วันที่ 4 และ 11 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี   

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรม

ทักษะการใช้ภาษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเพ่ิม

ทักษะการใช้ภาษาให้นักศึกษา สามารถน าความรู้ ความ

ช านาญที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ โดยได้รับ

เกียรติจาก ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็น

วิทยากรในการอบรม 

  วันที่ 9 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมธารัตน์ จันตะนี,                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ และอาจารย์

สมาภรณ์ นวลสุทธิ์ มาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                           
รับตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวชิาการบัญชี              
กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ภาษา 
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 วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ    

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ 

“English for Management” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ    

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย 

“Business Model Canvas” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจหลักการปฏิบัติการของ 

Business Model Canvas และน าไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ 
“English for Management” 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วย 
“Business Model Canvas” 

  วันที่ 15, 18 และ 21 สิงหาคม 2564 สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพิราบน้อยดิจิทัล 

ราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเป็นการ

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 อีกท้ังยังช่วย

เสริมสร้างทักษะทางด้าน soft skill สู่การพัฒนานักศึกษาให้มี

ศักยภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและ  

ยังได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท าข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความ

กดดัน ทั้งการจ าลองการท าหน้าที่ภายในกองบรรณาธิการข่าว 

การวางแผนการท าข่าว การลงพ้ืนที่ท าข่าว การสัมภาษณ์

แหล่งข่าว กระบวนการผลิตข่าว และประสบการณ์ท าข่าว

โดยตรงจากสื่อมวลชน 

  วันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชี 

จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมอบรม

ทักษะการใช้ Excel ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้

นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้

โปรแกรม Microsoft Excel น าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้

ในการประกอบวิชาชีพ 

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวชิาการบัญชี           
กิจกรรมอบรมทักษะการใช้ Excel 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพิราบน้อยดิจทัิล 
ราชนครินทร์ 



 

 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการจัดการเรียนการสอน   
และแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรในปี 2565 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังท่ี 4/2564 
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นักศึกษาสาขาวชิานิเทศศาสตร์ เข้ารับเกียรติบัตร รางวลัความประพฤติดี                                           
ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวธิชา พันธมา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้า
รับเกียรติบัตร รางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร 
ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ บริเวณหน้าห้องงานทะเบียนและประมวลผลชั้นที่ 1 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย 


