
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 

 วันที่ 4 เมษายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ“การประเมินผลการเรียนรู้และการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(ออนไลน์) เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้าใจการประเมินผลการเรียนรู้
และการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ 
มาบรรยายให้ความรู ้

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ“การประเมินผลการเรียนรูแ้ละการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา” 
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 วันที่ 11 และ 18 เมษายน 2565 คณาจารย์ และบุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) 
รุ่นที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมี                 
อาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์การและ Digital Transformation           
เป็นวิทยากร  

โครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล           

พ.ศ. 2562 (PDPA: Personal Data Protection Act) รุน่ที่ 2 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ        
ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง ได้รับ
การแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เสนอเรื่องสรุปการใช้งบประมาณ  
ไตรมาสที่ 1 - 2 ของปีงบประมาณ 2565 เสนอการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับหลักสูตร แจ้งจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2565 ปฏิทินวิชาการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับงาน
วิชาการ เสนอเรื่องผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา พ.ศ. 2558 เสนอเรื่องการ
ด าเนินโครงการยกระดับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลงานวิจัย (Upstream) เสนอเรื่องการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
รอบท่ี 6 เสนอกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรทักษะการเป็นโค้ชวิศวกรสังคมคณาจารย์และบุคลากร เสนอการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2565 

การประชุมอาจารย์คณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)            
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางการทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร" 
 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "แนวทางการทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร" 
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 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมจัดการความรู้ (KM) ด้านวิจัย 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง      
"เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน" 

 ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. 

กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) เรื่อง "เทคนคิการพฒันาโจทย์วิจยัที่สอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน" 

  วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ประชุมร่วมกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ ากัด เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

การประชุมความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการและบริษัท แฟลช เอก็ซ์เพรส จ ากดั (MOU) 



 วันที่ 18 - 20 และ 25 - 26 เมษายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ 
พัฒนาทักษะวิศวกรสังคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกร
สังคม (วศค.) ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ รูปแบบของการจัด
กิจกรรมจะมีแบบ Onsite และ Online ร่วมกับ 9 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์                     
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 5. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 6. มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการเป็นโค้ชให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคม รวมไปถึงเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวใจวิศวกรสังคมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏบิัตกิาร ทกัษะอาจารยท์ี่ปรึกษา Soft Skills นกัศกึษาดว้ยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 
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โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการพฒันาศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและ                                              

แบบขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ” 
 

 วันที่ 20 เมษายน 2565 บุคลากรสายสนับสนุน          
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เรื่อง “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบ
ขอรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ” 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ   
และตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก    
และการเขียนแบบขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง 



 

 วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เพ่ือพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 และพิจารณาประเด็นค าถามสาธารณชนให้
ความสนใจ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7/2565 
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  วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ        
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 6 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ หรือ
สัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2565 รอบที่ 6 

 

 

 

 

 

  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนส านักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อสรุปผลการด าเนินการจัดการความรู้บุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาจัดหาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่แทนคุณสมพร ศิริวรา ระหว่าง     
ลาคลอด และพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ           
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

การประชุมบุคลากรสายสนับสนนุส านักงานคณบดคีณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 
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 วันที่ 10 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมการท าความเข้าใจข้อตกลงในการ

เข้าศึกษาพร้อมท าสัญญารับทุน ครั้งที่ 1 ณ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อให้นักศึกษาและ

ผู้ปกครอง มีความเข้าใจเก่ียวกับข้อตกลง รายละเอียดในการ

เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และ

เงื่อนไขในการรับทุนการศึกษาจากทางบริษัท CP All จ ากัด 

มหาชน 

 วันที่ 8 เมษายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
MBA จัดสอบปกป้องเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท ให้กับ
นักศึกษา 2 ราย ประกอบด้วย นางเปรมสินี พ่วงวัฒนวงศ์ 
หัวข้อเรื่อง คุณภาพการบริการที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรใน
การใช้บริการโรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
นายธนูทอง ศิริวงศ์ หัวข้อเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทาง
หลักสูตรขอแสดงความยินดีที่นักศึกษาได้สอบผ่านการปกป้อง
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 

กิจกรรมการท าความเข้าใจข้อตกลงในการเข้าศึกษา           

พรอ้มท าสัญญารับทุน ครัง้ที่ 1 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต MBA                                 

จัดสอบปกป้องเคา้โครงวิทยานพินธ์ 

  วันที่ 2 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

บุคลิกภาพส าหรับนักขายและนักบริการ ครั้งที่ 2              

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์         

เพ่ือเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับ

นักศึกษา 

  วันที่ 3 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะทาง

เทคโนโลยีกับการจัดการการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 2              

ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          

เพ่ือเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีให้กับนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ทักษะทางเทคโนโลยกีับ

การจัดการการคา้สมยัใหม่ ครัง้ที่ 2 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักขาย

และนักบริการ คร้ังท่ี 2 
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  วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท ของนาง

ศิริพร จันทร์ประภา ในหัวข้อเรื่อง พฤติกรรมการเลือกสั่งซื้อ

สินค้า ผ่านแอปพลิเคชัน 7-Delivery ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิค-19 โดยมี ดร.ชณิโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก เป็นประธานกรรมการสอบ ณ ห้อง 710   

อาคารบัณฑิตศึกษา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ขอแสดงความยินดีในการ

สอบผ่าน 

  วันที่ 23 - 24 เมษายน 2565 อาจารย์ณฐ สบายสุข 
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ 
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 3 คน เข้าร่วม
โครงการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของ
เด็กและเยาวชน (YOUTH MEDIA LITERACY              
DEVELOPMENT PROJECT) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมความสามารถของ
ประชาชนในความรอบรู้เรื่องสื่อ โดยมีตัวแทนนักศึกษา 
คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก รวมถึง 
อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน         
จังหวัดชลบุร ี

โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน 

(YOUTH MEDIA LITERACY DEVELOPMENT PROJECT) ครั้งที่ 2 
หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต MBA จัดสอบวิทยานพินธ์ 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 26 เมษายน 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการ Smarter life by psychology ไม่ใช่แค่ธุรกิจ - ชีวิตก็ต้อง
บริหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้ง เข้าใจเหตุผลในการบริหาร
ความขัดแย้ง บริหารจัดการความขัดแย้งด้วยแนวคิดเชิงบวก และสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ Smarter life by psychology ไม่ใช่แค่ธุรกิจ - ชีวิตก็ตอ้งบริหาร 



    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการตลาด ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง ได้รับการแต่งต้ัง ให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  

ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
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  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ พลอย นางสาววัลวิสา แก้วประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์         
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสาวน้ าดอกไม้ นายน้ าหอม จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปี 2565 

ขอแสดงความยินดีกับนักศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รบัรางวัลการประกวดสาวน ้าดอกไม้ นายน ้าหอม                        

จงัหวัดฉะเชงิเทรา 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 ์


