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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 - 2 กันยายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน คือ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ    กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
 4. นางสาวศศิเพ็ญ เอนกสุวรรณกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผลการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาที่ดี 

 ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและร่วมใจกันเพ่ือพัฒนา      
คณะวิทยาการจัดการ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 
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 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมี รองศาสตราจารย์      
ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ด าเนินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 
108 ต าบล/เทศบาล ครอบคลุม 11 อ าเภอ โดยมีโครงการบริการวิชาการ 141 โครงการ และงานวิจัย 40 โครงการ เน้นการ
ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน ส่งเสริมความรักความสามัคคี และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับสังคมประชากรในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบล เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลต่อยอดให้เกิด
การพัฒนา ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้น้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ เพื่อสร้างให้ผู้เรียนและชุมชนมีทัศนคติที่ดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง ประกอบอาชีพสุจริต และเป็นพลเมืองดีของ
สังคม  

 ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กล่าวน าเสนอรายงานสรุป 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในห้วงสถานการณ์โควิดทั้ง 3 ด้าน  

 ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด น าเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์     
รองอธิการบดีวิชาการ   

 ด้านที่ 2 การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงสถานการณ์โควิด น าเสนอโดย  
รองอธิการบดีวางแผนฯ  

 ด้านที่ 3 การขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด น าเสนอโดย ดร.ณัฐปคัลป์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี
กิจการนักศึกษาฯ และคณบดีทุกคณะ ทีมคณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมการรายงาน ใน
รูปแบบ VDO Conference ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting 

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน                

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 8 กันยายน 2564 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ ห้องการะเกด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา     
ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาจากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ) เจ้าคณะ
ต าบลบางไผ่ และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ จ านวน 84 ทุน และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ อีก จ านวน 13 ทุน รวมทั้งสิ้น จ านวน 97 ทุน 

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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 วันที่ 8 กันยายน 2564 คณาจารย์ และ
บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบการติดตาม
งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” กิจกรรมที่ 3 
การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานบริหารจัดการ
ข้อมูล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือจัดท า
เครื่องมือในการก ากับติดตามงานของคณะ หน่วยงาน 
เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ หน่วยงาน
ให้เป็นไปตามแผน และบรรลุเป้าหมาย เพ่ือให้ผู้บริหาร

มีระบบสารสนเทศประกอบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการ 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานบริหารจัดการข้อมูล 

 

     วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.       
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ        
ครั้งที่ 7/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)    
เพ่ือพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2/2564 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 7/2564 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมเพ่ือปฐมนิเทศงานพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์กิจติวัฒน์ รัตนมณี สาขาวิชาการตลาด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพบผู้บริหารรับฟัง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นโยบายการบริหารงานของคณะด้าน
ต่าง ๆ วิสัยทัศน์ ภารกิจของคณะ ภาระงานของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิจัย ภาระงานของอาจารย์ด้านการวางแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมเพ่ือปฐมนิเทศงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 11 - 12 กันยายน 2564 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทักษะของวิศวกรสังคม รวมถึงกระบวนการการพัฒนาทักษะ
วิศวกรสังคมและการใช้เครื่องมือของวิศวกรสังคม 

โครงการพัฒนา Soft skill ด้วยกระบวนการวศิวกรสังคม ส าหรับนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.   
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการจัดท าโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก และโครงการยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University Marketplace 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 6/2564 



 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 29 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาน “กษีณาลัย ประจ าปี 
2564” เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 
อาคารเรียนและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

งานกษีณาลัย ประจ าปี 2564 
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 วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ    
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
เพ่ือร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ อาจารย์นภรภิสฎ์ ลัภกติโร และอาจารย์สุพาพร ลอยวัฒนกุล 
สานสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 

โครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2564 

 

     วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. 
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ 
ครั้งที่ 8/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการจัดอาจารย์
ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาคเรียนที่ 
2/2564 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 8/2564 



หน้า 6/6 

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

สมัครเรยีน หรือ ดรูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://reg.rru.ac.th 

 วันที่ 22 กันยายน 2564 สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับ

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา จัด

โครงการร่วมพัฒนาร้านค้าปลีก 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษาได้น าเสนอการวางแผนและออกแบบ

การปรับปรุงรูปแบบร้านค้า หลังจากเข้าร่วมการบรรยาย ศึกษา

ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด และร่วมกลุ่มกัน

วางแผนออกแบบการปรับปรุงรูปแบบร้านค้าจากข้อมูลที่

ทีมงานบริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
โครงการร่วมระหวา่งมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กับแม็คโครพัฒนาร้านค้าปลีกปี 2564 

  วันที่ 15 กันยายน 2564 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องพ่ีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์

และทักษะด้านการท างานร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

อีกท้ังเป็นการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจให้มีความผ่อนคลาย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

ของนักศึกษา รวมทั้งสร้างจิตส านึกในการท างานเป็นหมู่คณะ 

  วันที่ 15 และ 29 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดการสอบเค้าโครง

วิทยานิพนธ์ นายวงศธร ศรีค าดี นางสุพัตรา ผิวทอง และ  

นางศิริพร จันทร์ประภา โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เป็นกรรมการสอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                             
สอบเค้าโครงวทิยานิพนธ์ 

กิจกรรมกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์น้องพ่ี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


