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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 
 

 
 

 
 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนางานด้านการวางแผนคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มการจัดการศึกษาของไทยในยุค New Normal สู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ 
พร้อมทั้งการวิพากษ์ร่างแผนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568) 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการพัฒนางานด้านการวางแผนคณะวทิยาการจดัการ กิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์     
คณะวทิยาการจดัการ 
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 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2564   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือแจ้งการด าเนินงานโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 แจ้งผลประเมินคุณภาพการศึกษา         
ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ แจ้งสถานะจ านวนนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ และภาคพิเศษ     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ เป้าหมายทางวิชาการ 
และแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม            
ของคณะ และมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2564 การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2565 การด าเนินงานโครงการวิศวกรสังคม โครงการ สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13 
รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะ 

การประชุมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 4/2564 

 

 

 

 

 
  วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปี
การศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบท่ี 2 



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และ   
แนะแนวการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา คณะวทิยาการจดัการ คร้ังท่ี 1/2564 
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  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจ 
สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี 
และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการ สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจ ราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) คร้ังท่ี 13 

 

 

 

 

 
  วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม     
พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
บางคล้า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษาแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี 
เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา 

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2564 



 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)      
เพ่ือพิจารณาเลือกรองคณบดีเป็นรองประธานกรรมการ 
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี 
2565 พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์        
คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568) 
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 พิจารณารายละเอียดแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ และพิจารณารายละเอียดแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล หลักสูตร
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจดัการ คร้ังท่ี 5/2564 
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  วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมเพ่ือปฐมนิเทศงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ              
อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 
เพ่ือพบผู้บริหารรับฟังหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ นโยบายการบริหารงานของคณะด้านต่าง ๆ วิสัยทัศน์  
ภารกิจของคณะ ภาระงานของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิจัย ภาระงานของอาจารย์
ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมเพ่ือปฐมนิเทศงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 

 

 

 

 
  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. อาจารย์ผู้ด าเนินโครงการ U2T สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ของคณะวิทยาการจัดการ ที่รับผิดชอบดูแลในพ้ืนที่ ต าบลก้อนแก้ว ต าบลบางเล่า ต าบลคลองเขื่อนและต าบล    
บางโรง เข้าร่วมกิจกรรมการน าเสนอข้อมูลสรุปโครงการ U2T และการถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

กิจกรรมการน าเสนอข้อมูลสรุปโครงการ U2T และการถอดบทเรียนการด าเนินโครงการ 



โครงการส่งเสริมพัฒนาเพ่ือสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถ่ินและชุมชน 
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       วันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่าน าโดย อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์  มาตแม้น และบุคลากรตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ต าบลบางเล่า จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ระยะท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การวางแผนการเงินในการลงทุนและบริหาร
ผลิตภัณฑ์ด้วยบัญชีต้นทุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการและประชาชนในพื้นท่ี เป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานการจัดต้ัง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิทยากรโดย ดร.ปฐมพงค์ กุกแก้ว อาจารย์ประจ าสาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

        วันท่ี 8 - 10 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่า น าโดย อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์ ดร.ภาวิณีย์  มาตแม้น และบุคลากรตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)    ต าบลบางเล่า จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะท่ี 2 กิจกรรม
ท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  
เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการและประชาชนในพื้นท่ีเพื่อเป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการด าเนินงานการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิทยากรโดย อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ        

อาจารย์ จ่าสิบเอกจุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

  วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ณฐ สบายสุข ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ และ
ทีมงาน U2T ต าบลก้อนแก้ว ได้จัดโครงการเปิดตัววิสาหกิจชุมชนต าบลก้อนแก้ว และศูนย์พัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิต ของชุมชน By U2T   ต าบลก้อนแก้ว ภายใต้การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อ
ยอดทุนเศรษฐกิจ ของชุมชน อย่างยั่งยืนต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเสฏฐวุฒิ 
วงศ์เลอวุฒิ นายอ าเภอคลองเขื่อน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ตลอดจนผู้น าชุมชม และประชาชน ต าบลก้อนแก้ว เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ บ้าน
ลาดน้ าเค็ม หมู่ 3 ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันท่ี 13 และ 15 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่า น าโดย ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง      
อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ ดร.ภาวิณีย์  มาตแม้น และบุคลากรตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ต าบลบางเล่า จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความม่ันคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชน ต าบลบางเล่า อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะท่ี 2 กิจกรรมท่ี 5 การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน    
ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยในวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
ด าเนินการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การเลือกประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ สถานท่ีตั้ง ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ 
การท าแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีมีการแปรรูปจากมะพร้าว รวบรวมเอกสารเพื่อจดทะเบียน

ต่อส านักงานเกษตรอ าเภอคลองเขื่อน และวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการด าเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรปูต าบล
บางเล่า ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเล่า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยวิทยากรจาก บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

       วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 ทีมงาน U2T ต าบลบางเล่า น าโดย ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ ดร.ภาวิณีย์ มาตแม้น และบุคลากรตามโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ต าบลบางเล่า จัดโครงการส่งเสริม
พัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ต าบลบางเล่า อ าเภอคลอง-
เขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา การเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปต าบลบางเล่า           
ณ ท่ีท าการวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปต าบลบางเล่า โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต 
มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร 
คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ตลอดจนผู้น าชุมชม และประชาชน ต าบลบางเล่า เข้าร่วมในพิธีเปิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร  
แปรรูปต าบลบางเล่า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ผักไฮโดรและท าการแปรรูปมะพร้าวเป็นขนมวุ้นมะพร้าวน้ าหอม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ วิทยากรโดย    
ผู้ช่วยศาสตรจาร์ กัญชญานิชย์ ศรีนุกูล อาจารย์ประจ าสาขาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้อบรมเชิงปฏิบัติการและให้
ความรู้ 
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 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM        

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา HRM น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการฝึก

ปฏิบัติงาน นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการ

เตรียมความพร้อมสหกิจ HRM การมีมนุษยสัมพันธ์และการ

สร้างความเชื่อม่ันให้กับตนเองก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จริงในรูปแบบสหกิจ 

 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติลงพื้นที่ชุมชนตามความต้องการ

ของท้องถิ่นโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน HRM ณ ชุมชน

บ้านอู่ตะเภา และบ้านบางชายสอ หมู่ 1 - 2 อ าเภอบ้านโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้นักศึกษากล้าแสดงออกในการ

น าเสนองานในที่ชุมชน ฝึกปฏิบัตินักศึกษาให้เรียนรู้การท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามใน

สังคม 

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM 
โครงการฝึกปฏิบัติลงพ้ืนท่ีชุมชนตามความต้องการของ

ท้องถ่ินโดยบูรณาการกับการเรียนการสอน HRM 

  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์

กรรณิการ์ มาระโภชน์ และบุคลากรตามโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T) ต าบล

คลองเขื่อน ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานการประกวดนวัตกรรม

เพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของกรมการท่องเที่ยว 

  วันที่ 11 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการ          

จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือก้าวสู่

ผู้บริหารสมัยใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้

นักศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เพ่ือก้าวสู่ผู้บริหารสมัยใหม่นั้น มีความส าคัญและเป็น

จุดส าคัญส่วนหนึ่งขององค์กรที่จะท าให้มีประสิทธิภาพในการ

ท างานมากข้ึน 

โครงการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                  
เพ่ือก้าวสู่ผู้บริหารสมัยใหม่ 

ขอแสดงความยินดีกับ U2T ต าบลคลองเข่ือน ท่ีผ่านการ
คัดเลือกผลงานการประกวดนวตักรรมเพ่ือการท่องเท่ียว 
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