
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

 



 
 วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ       
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ      
ครั้งที่ 22/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาร่าง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2564 พิจารณาประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
พิจารณาร่างวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 4/2564 พิจารณาการหมดวาระของคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง วิธีการ กระบวนการ และ

หลักเกณฑ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาจัดท าข้อมูลเพ่ือรองรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจัดท าข้อมูลน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ (เป้าหมายทางวิชาการ อ่ืน ๆ ) และพิจารณาจัดท าข้อมูล
น าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 22/2564 
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 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.      
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้ผู้จัดเก็บข้อมูลประกัน
คุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563     
ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)    
เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
พิจารณาร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan) คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 พิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งชี้      
ผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 

การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลตัวบ่งช้ีผู้จดัเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา                            
และจดัท ารายงานประเมินตนเอง คณะวทิยาการจดัการ ประจ าปีการศึกษา 2563 คร้ังท่ี 4/2564 

 

  วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.45 น. ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ 
เข้าร่วมกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  
พิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การกล่าวน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เน่ืองในวนัคล้ายวนัสวรรคต                                        
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ         
ครั้งท่ี 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาหาฉันทามติในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
และพิจารณาสรรหาผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ โดยในที่ประชุมมีมติเลือก 
อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ เป็นผู้แทนคณาจารย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 3/2564 
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  วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.                  
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563 (ครั้งที่ 2) พิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2563 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ     
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 พิจารณา

แผนพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร และพิจารณา
แผนพัฒนาด้านประกันคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 4/2564 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าข้อเสนอ
และแผนงานวิจัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการท าข้อเสนอและแผนงานวิจัย ให้อาจารย์ที่สนใจ
ส่งข้อเสนอและแผนงานวิจัยประเภท Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2566  

การประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าข้อเสนอและแผนงานวิจัย 
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  คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการเพ่ือเลื่อนเงินเดือนบุคลากร            
คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์         
เพ่ือประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการเพ่ือเล่ือนเงนิเดือนบุคลากรคณะวทิยาการจดัการ 

 

 

 

 

 
 

  วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือหารือเกี่ยวกับหลักสูตรในรูปแบบ  Sandbox 
และการพัฒนารายวิชาในรูปแบบออนไลน์ 1 สาขา 1 รายวิชา 

การประชุมประธานสาขาวิชาและประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คร้ังท่ี 1/2564 



 

 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 คณาจารย์ และบุคลากร          
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนรู้ (KM) การใช้ 
Platform ในทักษะด้านดิจิทัลส าหรับการเรียนออนไลน์บนวิถีชีวิต
ใหม่ จัดโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และเสริมสร้าง
ทักษะ ในการใช้งานระบบออนไลน์ในการเรียนการสอน และการ
ประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการแลกเปล่ียนรู้ (KM) การใช้ Platform ในทักษะด้านดิจทัิลส าหรับการเรียนออนไลน์บนวถีิชีวติใหม่ 
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กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีสีส้ม ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 
 

  วันท่ี 30 ตุลาคม 2564 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ ได้จัดกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่สีสม้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) กิจกรรมดังกล่าวจดัขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพกฎกติกาต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา น าความรู้และประสบการณ์
จากกิจกรรมต่าง ๆมาประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวัน นอกเหนือจากนี้แล้วยังเปน็การสร้างความสมัพันธ์ในหมู่คณะทั้งใน 
ระดับสาขา และระดับคณะ 

ผลการประกวดดาว คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS19 นางสาวเกศกนก ธวัชศิลปศร (นุ๊ก) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS07 นางสาวเก็จมณี รุ่งรักษา (จีม) 
สาขาวิชาการตลาด 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : FMS12 นางสาวอาทิตยญาภรณ์ สาย
วงศ์ (แพม) สาขาวิชาการตลาด 
ผลการประกวดเดือน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 
2564 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS04 นายธนวัฒน์ ซุ่นโลกประเสริฐ 
(เต้ิง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS03 นายชัยชนะชัช โพธิ์ทอง (คิม) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : FMS06 นายธนพัฒน์ บุญจันทร์ 
(เพ้นท์) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผลการประกวดมิสทราน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 
2564 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS20 มงคล หงษ์ระยับปรีชา (กันกัน) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : FMS21 บัณฑิต ระยา (บันบัน) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : FMS22 ปรเมศวร์ บุญสอน (โอเมก้า) 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
 

รางวัล POPULAR VOTE FMS 2021 
ดาว คณะวิทยาการจัดการ : FMS17 นางสาวปฏิญญา จ าปา
น้อย (โมบาย) สาขาวิชาการจัดการ 
เดือน คณะวิทยาการจัดการ : FMS03 นายชัยชนะชัช โพธิ์ทอง 
(คิม) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
มิสทราน คณะวิทยาการจัดการ : FMS21 บัณฑิต ระยา (บัน
บัน) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
การประกวดร้องเพลงไทย-ลูกทุ่ง 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 : นางสาวอารยา หอมเนตร สาขาวิชา
การตลาด 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายมงคล หงส์ระยับปรีชา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นางสาวพันพัสสา เข็มมุข สาขาวิชา
การจัดการ 
การประกวดร้องเพลงไทย-สากล 
ชนะเลิศอันดับที่ 1 : นางสาวพัดชฎาพร ไผ่ป้อง สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ดิจิทัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายชัยชนะชัช โพธิ์ทอง สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นางสาวอนัญญา ผาสุก สาขาวิชาการ
จัดการ 
 
 
 

การแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV) ประเภททีม 
อันดับ 1 ทีม เจด้าจะเป็นใหญ่ สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 2 ทีม HR สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
อันดับ 3 ทีม 1ST สาขาวิชาการตลาด 
การแข่งขันกีฬา E-Sport (ROV) ประเภทเดี่ยว 
อันดับ 1 นายวีระเทพ มาสอน สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 2 นายพีระภัทร สิทธิ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 
อันดับ 3 นายบรรณสรณ์ ลาวิลาส สาขาวิชาการตลาด 
การแข่งขันกีฬา E-Sport (Free Fire) ประเภททีม 
อันดับ 1 ทีม NTT สาขาวิชาการบัญชี 
อันดับ 2 ทีม DAI NO FRIEND สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
อันดับ 3 ทีม BABY PAL สาขาวิชาการบัญชี 
รางวัลชมเชย 
1. ทีม The Dark Kaigth lady สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการ
พัฒนา 
2. ทีม MN KILLER สาขาการจัดการ 
การแข่งขันกีฬา E-Sport (Free Fire) ประเภทเดี่ยว 
อันดับ 1 นายวงษ์สิริ กาญจนา สาขาการจัดการ 
อันดับ 2 นายศุภกร แสนดวง สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
อันดับ 3 นางสาวมณฑิชา น้อยเจริญ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ดิจิทัล 



 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ รวมไปถึงประชาชนในพื้นท่ี ร่วมทอดกฐินสามัคคี 
ของมหาวิทยาลัยประจ าปี 2564  ณ วัดเตาเหล็ก  ต าบลพนมสารคาม อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งศูนย์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและท้องถิ่น ร่วมกับ ส านักงานอธิการบดี คณะ ทั้ง 5 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษาและหน่วยงานภายใน 
ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมด้านประเพณีทางพระพุทธศาสนา 
ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีทอดกฐิน รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทอดกฐินสามัคคีวัดเตาเหล็ก 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน ต าบลบางเล่า            
อ าเภอคลองเข่ือน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 

 

 

 

 
  วันท่ี 14 ตุลาคม 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่าน าโดย อาจารยณ์ฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น จดัโครงการส่งเสริมพฒันา
เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเลา่ อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาศักยภาพผลติภณัฑ์ชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อฟังบรรยายเรื่อง การจัดตัง้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนและการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิทยากรโดย คุณกฤษณะ กองสุข เจ้าหน้าท่ีกจิกรรมเพื่อสังคม บริษัทเบทาโกล จ ากัด 

 

 

 

 

 

 
  วันท่ี 21 ตุลาคม 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่าน าโดย อาจารยณ์ฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนกัศึกษาคณะวิทยาการจัดการ     
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น จดัโครงการส่งเสริมพฒันา
เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเลา่ อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมที่ 2 การบรรยายพิเศษให้
ความรู้เรื่อง การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ โดยวิทยากร อาจารย์พลกฤษณ์ ไพรสานฑ์วณิชกุล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 



หน้า 7/7 

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

    สมัครเรียน หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://reg.rru.ac.th 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 


