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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด       
เพ่ือพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

การประชุมรว่มกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศกึษา 

 
 

 
 

 
 

 
 วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจ าภาค  
เรียนที่ 3/2564 และสรุปภาระงานสอนอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 



 

 วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนส านักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องรายงานการรับของขวัญและของ
ก านัลตามนโยบาย No Gift Policy  การปรับแผนพัฒนา
รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อบรรจุไว้ในภาคผนวกของ
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 2565 - 2568 และพิจารณาก าหนดการจัดกิจกรรม
การจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้บุคลากรสาย
สนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2564 

การประชุมบุคลากรสายสนับสนนุส านักงานคณบดคีณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 
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 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
พร้อมด้วยอาจารย์หัวหน้าชุดทีมวิจัยย่อย เข้าร่วมเวทีเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด ตามกรอบการวิจัย "ตัวแบบเชิงธุรกิจ
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้าน
เศรษฐกิจ" ปีงบประมาณ 2565 ส าหรับการน าเสนอหัวข้อเพ่ือพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดในครั้งนี้ มีจ านวนทีมวิจัยที่เข้าร่วม
น าเสนอ จ านวน 24 ข้อเสนอโครงการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

น าเสนอหวัข้อเพื่อพจิารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ตามกรอบการวจิัย "ตัวแบบเชิงธรุกิจเพื่อสร้างเศรษฐกจิฐานราก          

รองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ" ปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา     
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบ 
ประมาณ 2565 และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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กิจกรรมแนะแนวและประชาสมัพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 

  วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. คณะวิทยาการจัดการ โดย อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย 
อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ    
ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง อาจารย์สาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อของคณะวิทยาการจัดการ         
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ 
“เทคนิคการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการมีการแบ่งกลุ่ม Workshop เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงภายในหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ เป็นวิทยากร 

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan)” 
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 วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 
5/2565 เรื่อง การด าเนินงานเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย 
อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ทุนการศึกษา 
ภายใต้โครงการ “STAR OF THE FUTURE” โดยนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ บริหารงานโดย บริษัท ดับเบิ้ลพี 
แลนด์ จ ากัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “STAR OF THE FUTURE” 



 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย 
(Upstream) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือถอดบทเรียนจากกิจกรรมที่ 1 และสรุปข้อมูลที่ได้จากการจัดเวที 

 ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. 

การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการวิจัย (Upstream) 
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 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ   
จัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ครั้งที่ 1” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน” 

กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ครั้งท่ี 1” 

  คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “เทคนิคการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” 

  ครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. 

  ครั้งท่ี 3 วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "เทคนิคการติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ" 



 วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี 
ดร.ทัศนีย์ รอยมั่นคง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ และอาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์          
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร 

โครงการอบรมนกัศกึษาเพื่อเตรยีมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจทิัล ประจ าปกีารศกึษา พ.ศ. 2564 
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  วันที่ 21 มีนาคม และ 4 เมษายน 2565 ผู้บริหาร และหัวหน้าส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ
อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA:    
Personal Data Protection Act) รุ่นที่ 1 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation เป็นวิทยากร 

โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล           

พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) รุน่ที่ 1 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวทางการทวน
สอบรายวิชาในหลักสูตร ครั้งที่ 1” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการทวนสอบรายวิชา
ในหลักสูตร” 

กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวทางการทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร ครั้งที่ 1” 



 วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ         
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปกีารศกึษา 2565 รอบที่ 5 

หน้า 7/13 

  วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการการประชุมคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 

การประชมุคณะกรรมการด าเนินการขบัเคลื่อนประกันคุณภาพการศกึษา ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2564 

  อาจารยณ์ฐ สบายสุข รองคณบดกีิจการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อาจารยร์ัชฎาพร วงษ์โสพนากุล รองคณบดีวางแผนและประกนั
คุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์สริิวรรณ ชวลติเมธา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบญัชีพร้อมด้วยทีมวิศวกรสังคมของ          
คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย  
รัชกาลที่ 10 ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  กิจกรรมที่ 1 การส ารวจบริบทพ้ืนท่ีชุมชนเป้าหมาย โดยลงพื้นที่เพ่ือศึกษา ส ารวจข้อมลูบริบทชุมชน ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 

  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกระบวนการปฏิบัติการเก็บข้อมลูด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม                
ในวันท่ี 25 มีนาคม 2565 

โครงการพฒันาทักษะ soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสงัคม เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ตามพระบรมราโชบาย  รชักาลที่ 10 



 วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
หลักสูตร “เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัสดุมือใหม่กับความรู้พ้ืนฐานส าหรับการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง” ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ และผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการพัสดุมือใหม่กับ

ความรู้พื้นฐานส าหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง” 

หน้า 8/13 

  วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือพิจารณาวาระการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ       
และพิจารณาติดตามการด าเนินงานจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2565 

  วันที่ 30 มีนาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่า(เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์การเลือกตั้ง และให้นักศึกษาได้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา โดยผลการเลือกตั้ง              
นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นประธานสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีรู้คุณค่า(เลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565) 
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 วันที่ 16 มีนาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    

ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้

นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่จะส าเร็จการศึกษา    

ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อน

ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญทาง

วิชาการและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

 วันที่ 16 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 

2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชี ที่จะส าเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้นักศึกษา

ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขาวิชาการบัญช ี

  วันที่ 9 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

เสริมความรู้ด้านการตลาด หัวข้อ “Content Creation :    

กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ส าหรับนักการตลาด” 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้

นักศึกษามีความตื่นตัว มีความสนใจ และมีความพร้อมที่จะ

ออกไปประกอบอาชีพด้านการขายและการตลาดเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแล้ว ฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก 

และเสนอความคิดเห็นมีความรับผิดชอบ 

  วันที่ 16 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 

2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษา

สาขาวิชาการตลาด ที่จะส าเร็จการศึกษา ได้เข้ารับการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา จากคณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ให้นักศึกษา

ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ 

ความสามารถ ความช านาญทางวิชาการและมีบุคลิกภาพที่

เหมาะสม 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สาขาวิชาการตลาด 

กิจกรรมเสริมความรู้ด้านการตลาด หัวข้อ “Content Creation : 

กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาผ่านสื่อออนไลน์ส าหรับนักการตลาด” 



หน้า 10/13 

 วันที่ 26 มีนาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง 

การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ด้วย Canva ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ออนไลน์) เพ่ือให้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม

สมัยใหม่ การน าสารสนเทศมาประยุกต์ผ่านการผลิตสื่อ

สร้างสรรค์ ต่อยอดการน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 วันที่ 23 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน         
ณ ศูนย์ฝึกอบรม หมู่ 3 บ้านแหลมไผ่ศรี ต าบลหนองยาว    
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานด้านศักยภาพของหมู่บ้าน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามพระราชด าริ โดยการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21         

เรื่อง การพฒันาสือ่สร้างสรรค์ด้วย Canva 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลติภณัฑ์

ชุมชนดว้ยนวตักรรมสู่ความยัง่ยนื สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

  วันที่ 16 มีนาคม 2565 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 4 จ านวน 8 คน เข้ารับมอบหนังสือการผ่านรับรอง
สมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล Statement of Attainment for 
Digital Literacy เพ่ือแสดงว่ามีสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 
has successfully passed the Digital Literacy Assess-
ment ระดับ / Level 2 ทักษะขั้นต้นส าหรับการท างาน (กลุ่ม 
2) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้มอบใบประกาศ ณ หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 

  วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิม

นิเทศ HRM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้

นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และความ

เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการท างาน เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ

นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นที่ตลาดแรงงานต้องการ   

การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน 

โครงการเศรษฐกิจพอเพยีงและปัจฉมินิเทศ HRM 
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์เขา้รับหนงัสอืการผ่านรับรองสมรรถนะ

ด้านการใช้ดิจทิัล Statement of Attainment for Digital Literacy 
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 วันที่ 30 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม

คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง ต าบลปากน้ า  

อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ เทศบาลต าบลปากน้ า 

อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระดมความคิดเห็นและ

อภิปรายกลุ่ม เรื่อง การคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบาง

ทองหลาง 

 วันที่ 29 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม

คัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านวังควาย อ าเภอคลองเขื่อน    

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับ

เศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย

นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ ศาลาประชมคม หมู่ 5 บ้านวังควาย 

อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระดมความคิดเห็น

และอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน       

วังควาย 

กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง      

ต าบลปากน ้า อ าเภอบางคลา้ จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านวงัควาย                

ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขือ่น จงัหวัดฉะเชงิเทรา 

  วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2565 อาจารย์ณฐ สบายสุข 
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ 
พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
จ านวน 3 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน (YOUTH MEDIA  
LITERACY DEVELOPMENT PROJECT) ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มความสามารถของ
ประชาชนในความรอบรู้เรื่องสื่อ โดยมีตัวแทนนักศึกษา 
คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก รวมถึง 
อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัด
ชลบุร ี

  วันที่ 28 มีนาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ 5 

บ้านกอไผ่ ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิง

สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่ความ

ยั่งยืน ณ ศาลาประชมคมบ้านกอไผ่ หมู่ 5 ต าบลบางโรง 

อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระดมความคิดเห็น

และอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่ 5 

บ้านกอไผ่ 

กิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ 5 บ้านกอไผ่           

ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน จงัหวัดฉะเชงิเทรา 
โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเดก็และ

เยาวชน (YOUTH MEDIA LITERACY DEVELOPMENT PROJECT) 



 วันที่ 31 มีนาคม 2565 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาดปลาเค้า ต าบลคลองเขื่อน 
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานและเกณฑ์การคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้รองรับช่องทางการตลาดในยุคปัจจุบัน 

กิจกรรมคดัสรรผลิตภัณฑ์ชมุชนบ้านลาดปลาเค้า ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยนิดกีบันักศึกษาสาขาวิชานเิทศศาสตร์ 

 

 

 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ                 
นายภานุวัฒน์ คงเจริญ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับ
รางวัล “เพรชสารภี” ประจ าปี 2565 เนื่องจากเป็นนักศึกษาท่ีมี
ลักษณะดีเด่นในการด าเนินการส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ “ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน ” ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน    
สังคมและประเทศชาติ 

 

 

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ 

ณิชา ณิชานันท์ ตัณฑิกุล 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 

ที่ได้รับต าแหน่ง Miss Queen Rainbow Sky Chachoengsao 2022 

และได้ไปประกวดต่อในเวทีระดับประเทศเป็นตัวแทนของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร ์ไดร้ับรางวลั “เพรชสารภี” ประจ าปี 2565 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     
“นักสื่อสาร convergence”  และรางวัลพิเศษการเชื่อมโยงเนื้อหาด้านสุขภาพดีเด่น (ประเภทสถาบันอุดมศึกษา) ในพิธีประกาศ
รางวัลและมอบประกาศนียบัตร นักสื่อสาร convergence ส่งเสริมสังคมสุขภาวะภาคตะวันออก ในวันที่ 29 มีนาคม 2565      
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) กรุงเทพมหานคร 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 “นักสื่อสาร convergence”                                                    

และรางวัลพิเศษการเชื่อมโยงเนื้อหาด้านสุขภาพดีเด่น (ประเภทสถาบันอุดมศึกษา) 


