
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



 
 

 
 

 
 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2             
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันฉัตรมงคล 

หน้า 2/7 

 

 

 

 
 

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าคลังข้อมูลโครงการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การพลิกโฉม” (RRU Project 
Bank) ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2        
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

โครงการสมัมนาปฏิบัติการ เรื่อง                                                                                               

“การจัดท าคลงัข้อมลูโครงการเพื่อพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทรส์ู่การพลกิโฉม” (RRU Project Bank) 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม Mini open house FMS 2022 ครั้งที่ 3 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่ก าลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งคณะวิทยาการจัดการเปิดรับสมัครนักศึกษา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ  
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี             
สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 

Mini Open House FMS Fair 2022 ครั้งที่ 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมการ
แข่งขันกีฬาสารภีเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2564 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้   
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

สารภีเกมส์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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  วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ     
ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 7 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้      
หรือสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2565 รอบที่ 7 



 วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิจัยการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล            
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ     
น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้น าทีมนักวิจัยลงพ้ืนที่ เพื่อส ารวจบริบทชุมชน        
ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง และพบกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปูทะเล ผู้น าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึง
หน่วยงานราชการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในกระบวนการวิจัย นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยยังได้พบกับอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัยคือท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้
ค าแนะน าและแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์แก่พ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

โครงการวิจยัการพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อ าเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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โครงการสมัมนาปฏิบัติการ เรื่อง                                                                                               

“การจัดท าคลงัข้อมลูโครงการเพื่อพฒันามหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทรส์ู่การพลกิโฉม” (RRU Project Bank) 

  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าคลังข้อมูลโครงการเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่การพลิกโฉม” (RRU Project 
Bank) ครั้งที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุญยรัตพันธุ์ เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ การจัดท าแผนพันธกิจด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลตั้งต้นตามพันธกิจ การทบทวนความท้าทายและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการด าเนินพันธกิจ รวมไปถึงการวิเคราะห์ก าหนดประเด็น SWOT ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและ
อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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 วันที่ 11 และ 30 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการตลาด 
จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
บ้านวังควาย ต าบลคลองเขื่อน อ าเภอคลองเขื่อน          
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ ศาลาประชมคม หมู่ 5 บ้านวังควาย 
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อระดมความคิดเห็น
และอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านวังควาย 

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี           

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2564      

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือให้นักศึกษาได้มีการ

เตรียมความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาและมีความรู้        

ความช านาญ และเกิดทักษะทางวิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์                   

ชุมชนบ้านวงัควาย 
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวชิาชีพ  ปีการศึกษา 2564 

  วันที่ 7 และ 14 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการบัญชี 
จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมู่ 6  
บ้านคลองห้วย ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม        
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ ศาลาประชมคม หมู่ 6       
บ้านคลองห้วย ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์หมู่ 6 
บ้านคลองห้วย ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม        
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกอไผ่ ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ ศาลาประชมคมบ้านกอไผ่   
หมู่ 5 ต าบลบางโรง อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือระดมความคิดเห็นและอภิปรายกลุ่ม เรื่อง การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกอไผ่ 

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์             

ชุมชนบ้านกอไผ่ 

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์                                

หมู่ 6 บ้านคลองห้วย 
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 วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแหลมไผ่ศรี ต าบลหนองยาว          
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ณ ศูนย์ฝึกอบรม 
หมู่ 3 บ้านแหลมไผ่ศรี ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านแหลมไผ่ศรี ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น.         

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ครั้งที่ 2/2565             

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร       

และการจัดโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า 

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์                

ชุมชนบ้านแหลมไผ่ศร ี
ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ ครั้งท่ี 2/2565 

  วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 อาจารย์ณฐ สบายสุข 
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ 
อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จ านวน 3 คน เข้าร่วม
โครงการพัฒนาและเพ่ิมความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของ
เด็กและเยาวชน (YOUTH MEDIA LITERACY DEVELOP-
MENT PROJECT) ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาเพ่ิมความสามารถของประชาชนในความ
รอบรู้เรื่องสื่อ โดยมีตัวแทนนักศึกษา คณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก รวมถึง อาจารย์และ
นักเรียนจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรม         
ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี 

  วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามเกณฑ์
การบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมยกร่างหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
นวัตกรรมการค้าสมัยใหม่ ครั้งที่ 1 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่างหลักสูตรแบบชุดรายวิชา (Course Module) 
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  

โครงการปรับปรงุและพฒันาหลักสูตร                                

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาัสมยัใหม่ 

โครงการพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเด็ก

และเยาวชน คร้ังท่ี 3 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

 
 วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนวัตกรรมสู่
ความยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลปากน้ า ต าบลปากน้ า อ าเภอบางคล้า  
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทองหลาง 

กิจกรรมพฒันาและยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑ์ชุมชนบ้านบางทองหลาง 

 

 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ                            
นางสาวอัชริญาภรณ์ บังนิไกร นักศึกษาสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี 
ประจ าปี 2565 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ขอแสดงความยินดีกับ นักศกึษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจ าปี 2565                                

จากพุทธสมาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประชาสมัพนัธ์รับสมัครนกัศกึษา 


