
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.            
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิจารณาแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 พิจารณาการด าเนิน
โครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย 
(Upstream) คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการวิจัย (Upstream) คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาติดตามการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 พิจารณาการด าเนินงานประชาสัมพันธ์และแนะแนว และพิจารณารายละเอียดการแก้ไข
หลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 
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  วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ        
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2565 รอบที่ 3 

 

 

 

 

 
  วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมแนวทางการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีงบประมาณ 2565 

การประชุมแนวทางการด าเนนิโครงการยทุธศาสตรม์หาวทิยาลยัราชภัฏ ปีงบประมาณ 2565 



 

 วันที่ 20 มกราคม 2565 ผู้บริหาร และบุคลากร    
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) วิทยากรโดย นางสาวกัญญ์ญาณ์ มาลัย นักวิชาการ
คลังช านาญการ ส านักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้
บุคลากรเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ตามแนวทาง
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างได้อย่างถูกต้อง 

โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
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 วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการ-
จัดการ ด าเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนส านักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพ 5ส พิจารณาแผนงานการจัดการความรู้
บุคลากรสายสนับสนุน พิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน 

การประชุมบุคลากรสายสนับสนนุส านักงานคณบดคีณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
ยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย (Upstream) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ 

ประชมุคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับประสทิธภิาพ ประสทิธิผลการวจิัย (Upstream) ครัง้ที่ 1/2565 



 

 

 

 

 

 วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
โครงการเปิดโลกกิจกรรม และการประกวด Freshy Boy&FreshyGirl 2021 ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารบูรณาการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผลการประกวด Freshy Boy&FreshyGirl 
2021 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล 

 รองชนะเลิศอันดับ 1 เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2564  

  เติ้ง นายธนวัฒน์ ซุ่นโลกประเสริฐ 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 เดือนมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 2564 และรางวัลขวัญใจช่างภาพ 2021 

  คิม นายชัยชนะชัช โพธิ์ทอง 

 รางวัล RRU SOCIAL AWARDS 2021 

  จีม นางสาวเก็จมณี รุ่งรักษา 

 TOP 6 

  นุ๊ก นางสาวเกศกนก ธวัชศิลปศร 

โครงการเปิดโลกกิจกรรม และการประกวด Freshy Boy&FreshyGirl 2021 
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  วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ส าหรับศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมที่ 1 สร้างแรงบัลดาลใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะ
วิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สลาตัน สามโกเศศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ส าหรับศตวรรษที่ 21 
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 วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม

การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษาได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบ

ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

 วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

การสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษาได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

สถานประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ในสาขารับทราบ

ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

กิจกรรมการสมัมนากลางภาค  สาขาวิชาการบญัชี กิจกรรมการสมัมนากลางภาค สาขาวิชาการตลาด 

  วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ          

จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)   

เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 

อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

  วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

เพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 

อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

กิจกรรมการสัมมนากลางภาค                                     

สาขาวิชาการจัดการทรพัยากรมนุษย ์
กิจกรรมการสมัมนากลางภาค สาขาวิชาการจัดการ 



หน้า 6/7 

 วันที่ 23 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะ

ทางเทคโนโลยีกับการจัดการการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 1           

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือ

เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา นักศึกษา

สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

 วันที่ 22 มกราคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บุคลิกภาพส าหรับนักขายและนักบริการ ครั้งที่ 1                

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           

เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับนักศึกษา 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะทางเทคโนโลยกีับ

การจัดการการคา้สมยัใหม่ ครัง้ที่ 1 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักขาย

และนักบริการ คร้ังท่ี 1 

  วันที่ 12 มกราคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จัดกิจกรรมการสัมมนากลางภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา 

อาจารย์ในสาขารับทราบปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 

  วันที่ 20 มกราคม 2565 อาจารย์สาขาวิชาการตลาด 

ออกนิเทศก์การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด 2/2564 ณ สถานประกอบการในพ้ืนที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชีพของนักศึกษา         

สาขาวิชาการตลาด ประจ าปีการศึกษา 2/2564 
กิจกรรมการสัมมนากลางภาค สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ธรุกิจ 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

 

 วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
จัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท ของ นางสาว นิสาชล บุญญาปัทม เรื่อง คุณภาพการ
ให้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธ ารงค์ เมฆ-โหรา เป็นประธานในการ
สอบวิทยานิพนธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA จัดสอบวทิยานิพนธ ์

 

 

 

 

 
  วันที่ 10 มกราคม 2565 อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญชญานิศ ศรีนุกูล พร้อมประธานกลุ่ม
ท่องเที่ยวโดยชุมชนต าบลคลองเขื่อน และตัวแทนทีมงาน U2T ต าบลคลองเขื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมรับ
รางวัลดาวรุ่ง การประกวดนวัตกรรมเพ่ือการท่องเท่ียวโดยชุมชน และน าเสนอนิทรรศการของชุมชน ในพิธีมอบรางวัลกิจกรรม
การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบ Smart Tourism “การประกวดเส้นทางด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ 2564 และการ
ประกวดนวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชน” โดยกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา    
บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชมุชน และน าเสนอนิทรรศการของชุมชน 


