
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ      
เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจ ามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเทิดพระเกียรติและร าลึกถึง             
พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณา  
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และดวงตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  



 
 

 
 

 

 
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ 
1/2565 และสรุปภาระงานสอนอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 
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  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา  
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะ
วิทยาการจัดการ พ.ศ. 2565 - 2568 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพฒันา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 

  คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย 
(Upstream) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการเตรียมการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการท่องเที่ยว สรุปสังเคราะห์ประเด็นค าถาม และซ้อมการด าเนินการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. 

  ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. 

  ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย (Upstream) 



 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Mini Open House FMS Fair 2022 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ผ่านทางเพจ
ของคณะ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาการ
จัดการให้กับนักเรียนที่ก าลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมี อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร และ  
พร้อมกับอาจารย์ทั้ง 8 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น.  ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. 

Mini Open House FMS Fair 2022 
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 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์ณฐ สบายสุข 
อาจารย์ ดร.วิชุดา จันทร์เวโรจน์ และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ให้กับคุณครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนศรีรักษ์
ราษฎร์บ ารุง จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 16 คน 

กิจกรรมแนะแนวและประชาสมัพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
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 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.         
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการเสนอลงนาม
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานคณบดี  
คณะวิทยาการจัดการ พิจารณาการเสนอโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 

สิงหาคม 2565 พิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 และพิจารณาการส่งเอกสารประกอบการประเมิน
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด  

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 

 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30 น.                
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2568) 
พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 พิจารณาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 
พิจารณารายชื่อ ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2565 และพิจารณารายละเอียดแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 



 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      
พร้อมด้วยรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการเก็บข้อมูล
และสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลนาขาวัง เพื่อรวบรวมข้อมูลในการท างานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากส าหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเกิดภาวะวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ 

ลงพื้นทีส่ัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลกึเพื่องานวิจัยส าหรับการพัฒนาเชงิพ้ืนที่ 
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  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ     
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2565 รอบที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 14.30 น. คณะวิทยาการจัดการ การประชุมเพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด 

การประชุมเพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชาการตลาด ครั้งท่ี 1 



 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย 
(Upstream) คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านผลิตภัณฑ์ชุมชนและด้านการท่องเที่ยว 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน 

โครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธผิลการวิจัย (Upstream) คณะวิทยาการจัดการ 
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 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
คุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” 
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มีความรู้ความ
เข้าใจ ในการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ การปฏิบัติงานที่เป็นการ
ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ และผล ของการทุจริตในภาครัฐ        
ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกาศเจตจ านงสุจริต

การบริหาร การแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และการบรรยาย เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ”                     
โดยนายสมชาย ยิ้มแฉล้ม ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการสมัมนาคณุธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อตา้นการทุจรติในภาครัฐ” 
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 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท ของ     

นางจุฑาภัค สิงห์สมบุญ ในหัวข้อ กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาโรงเรียนบริบาล จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธานคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 ณ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ให้

นักศึกษาเข้าใจถึงการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต MBA                                

จัดสอบวิทยานพินธ์ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาธุรกจิและ           

นวัตกรรมทางธุรกจิ ครัง้ที่ 1 

  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ

หลักสูตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

เพ่ือเลือกตั้งประธานหลักสูตร การจัดตารางสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตปีการศึกษา 2565 การเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2564 

และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 

  วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์ณฐ สบายสุข 

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษา

จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครนิทร์ เข้าร่วมกิจกรรมการถอด

บทเรียนสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและหลักสูตรนักสื่อสาร 

convergence ซึ่งจัดโดย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. ) และ ศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออก

ดีจัง ณ ห้องประชุม The Peakkey Service Apartment 

อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

กิจกรรมการถอดบทเรียนสานสัมพันธ์ภาคีเครอืข่ายและ

หลักสูตรนักสื่อสาร convergence 
การประชุมหลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต ครัง้ที่ 1/2565 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

  วันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

วิชาการ เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ และเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โรงแรมอยุธยา แกรนด์ 

โฮเต็ล และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์

เก่ียวกับการจัดการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ส่งเสริมให้

นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

และส่งเสริมให้นักศึกษาท านุบ ารุงรู้ศิลปวัฒนธรรม 

  วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง

วิชาการ เสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพ และเรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 

จังหวัดชลบุรี ศูนย์การค้า King Power สาขาพัทยา จังหวัด

ชลบุรี โรงแรม Pattaya Park Beach จังหวัดชลบุรี และวัด

ญาณสังวรารามวรวิหาร จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้นักศึกษาได้

เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์เก่ียวกับการจัดการด้านธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทาง

วิชาการและวิชาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษาท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ   

ทางวิชาชพี และเรยีนรู้ศลิปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ครัง้ที่ 2 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เสริมสร้างทักษะ   

ทางวิชาชพี และเรยีนรู้ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิ่น ครัง้ที่ 1 


