
FMS NEWSLETTER 
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



การฝกึซ้อมพิธีรับพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปีการศกึษา 2560 - 2562 
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  วันที่ 2 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
เพ่ือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 



พระราชทานปรญิญาบัตรแก่บณัฑิตผู้ส าเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ 
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  วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 10.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสดจ็แทนพระองค์ พระราชทานปริญญา
บัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2560-2562                             
ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

 

 วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ         
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 โดยอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ติดต่อไปยังผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้        
หรือสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2566 รอบที่ 1 

 

 

 

 

 
  วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ       
ครั้งที่ 2/2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ รับฟังความคิดเห็น         
และข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

การประชุมคณาจารยค์ณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 วันที่ 8 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและติดตาม     
ผลการด าเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) “งานเวที     
ถอดบทเรียนโครงการและนิทรรศการแสดงสินค้าชุมชน”  ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ         
ราชนครินทร์ ซึ่งในงานได้มีการอภิปรายถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG โดย ดร.นรากร ศรีสุข ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ดียิ่ง 
หัวหน้าโครงการต าบลบางคล้า อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล หัวหน้าโครงการต าบลก้อนแก้วและต าบลวังตะเคียน           
และ อาจารย์สุรพงษ์ แก่นมณี หัวหน้าโครงการต าบลดอนเกาะกา โดยมีการอภิปรายถอดบทเรียนผลิตภัณฑ์ของแต่ละต าบล ดังนี้ 
ต าบลก้อนแก้ว ผลิตภัณฑ์ คือ 1. ผ้ามัดย้อม และ 2. กระเป๋าผ้ามัดย้อม ต าบลบางคล้า ผลิตภัณฑ์ คือ 1. มะม่วงดอง และ         
2. เยลลี่มะม่วง ต าบลกอนเกาะกา ผลิตภัณฑ์ คือ 1. เม็ดขนุน และ 2. ยาหม่องไพร ต าบลวังตะเคียน ผลิตภัณฑ์ คือ 1. กล้วยฉาบ 
และ 2. น้ าพริก เป็นต้น และยังมีการน าเสนอการถอดบทเรียนของคณะต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการของ 29 ต าบล 

โครงการสง่เสริมและติดตามผลการด าเนินงาน โครงการขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมฐานรากหลงัโควิดด้วยเศรษฐกิจ 

BCG (U2T for BCG) 
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  วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือ 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งท่ี 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยถึงความส าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
หรือ SDGs ในภาพรวม และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง 

โครงการสง่เสริมความร่วมมือการขับเคลือ่นเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 12 - 13 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน คือ 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา สราญรมย์  ประธานกรรมการ 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ  กรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์    กรรมการและเลขานุการ 

 4. นางสาวศศิเพ็ญ เอนกสุวรรณกุล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ในการนี้ผู้ตรวจประเมินได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
เพ่ือเก็บรวบร่วมข้อมูลมาวิเคราะห์ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป ผลการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในระดับ 
คุณภาพดีมาก ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาที่ดี ขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มา
ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและร่วมใจกันเพ่ือพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ ปกีารศกึษา 2564 
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  วันที่ 13 - 14 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและกลยุทธ์การจัดท าข้อเสนอ     
ทุนวิจัย FF&SF” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา เป็นวิทยากรให้
ความรู้ 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ “เทคนิคและกลยุทธ์การจัดท าข้อเสนอทนุวิจัย FF&SF” 



การประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสาขาวิชาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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  วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้มีการเลือกประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์      
โดยในที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์ณฐ สบายสุข เป็นประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 

 

 

 

 
  วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เพ่ือพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ภาระงานขั้นต่ าของคณาจารย์ประจ า 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2565 

 

 

 

 

 
  วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา  
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและพฒันา คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 14/2565 
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 วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.20 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
14/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาการประเมินผล   
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2565) 
พิจารณาการจัดท ารายงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พิจารณาร่างประกาศภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้บริหาร 

พิจารณาผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

งานกษีณาลยั ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาน “กษีณาลัย ประจ าปี 
2565” เพ่ือแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5  
อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ    
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี 2565 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่    
อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา สานสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 

โครงการแสดงมทุิตาจิตแดผู่้เกษียณอายรุาชการ คณะวทิยาการจัดการ ประจ าปี 2565 

หน้า 8/10 

  

 

 

 

 

 

  วันที่ 29 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ 
เรื่อง แนวทางด าเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง แนวทางด าเนินงานในปัจจบุัน อนาคต เพ่ือมุง่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 



 
 

 
 

 
 วันที่ 29 กันยายน 2565 คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ “การเขียนเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ ต ารา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 
อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ      
จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยาย 

โครงการ 

“การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนงัสือ ต ารา เพื่อเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ” 
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 วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
15/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาการจัดท ารายงาน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาการ
จัดการ พิจารณาข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พิจารณาข้อมูลเพื่อมอบให้ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่นรายงานผล         
การด าเนินงานตามกรอบ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณะฯ พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ พิจารณาทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาต่อปริญญาเอก พิจารณาข้อมูลโครงการความร่วมมือกับ
ต่างประเทศและการหาแนวทางการขับเคลื่อนในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พิจารณาข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการห้องสมุดและ  
ผู้ยืมหนังสือ ปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาเตรียมการรองรับการตรวจสอบใน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2565 

 วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2564 พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 พิจารณาแผนพัฒนาคุภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2565 พิจารณารายชื่อ 

ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาการจัดการ และพิจารณารายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ฉบับปี พ.ศ. 2564) 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2565 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

  วันที่ 14 กันยายน 2565  อาจารย์ณฐ สบายสุข 
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ น านักศึกษาสาขาวิชา      
นิเทศศาสตร์ ร่วมท าการแสดงในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าดี 
U2T for BCG ณ ศูนย์การค้า The Market Bangkok       
ในชื่อชุดการแสดง “เลิศล้ าลือเลื่องล่องเมืองแปดริ้ว” ซึ่งเป็น
โชว์จินตลีลา & คอนเทมโพลาลี่ เพลง "สัญญากลับใจ"        
ซึ่งใช้ผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีชื่อเสียงใน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา มาบอกเราเรื่องราว เก่ียวกับเด็กหญิง    
คนหนึ่งท่ีสู้ชีวิตจนวันหนึ่ง เขาประสบความส าเร็จจากการ    
ตัดเย็บและออกแบบชุดที่ท ามาจากผ้าขาวม้า  

  วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. อาจารย์ณฐ 
สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์กุลรัตน์ 
มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์         
และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัล 
“ชนะเลิศ” การประกวด VDO CLIP หัวข้อ “พลังสตรี    
พลิกวิกฤติ เศรษฐกิจไทย” ประเภทสารคดีสั้น จาก        
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยได้รับเงินรางวัล 
15,000 บาท และเกียรติบัตร ณ ส านักงานกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงแรงงาน จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด VDO CLIP 

หัวข้อ “พลังสตรี พลิกวิกฤติ เศรษฐกิจไทย” 

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ร่วมท าการแสดงใน                           

พิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าดี U2T for BCG 

 วันที่ 29 กันยายน 2565 อาจารย์สุชานุช สุขเสวี 
ประธานสาขาวิชาการบัญชี อาจารย์สิริวรรณ ชวลิตเมธา 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมนักศึกษาสาขาวิชา 
การบัญชี เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากร
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 “Tax-Challenge 
2022” จัดโดยสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย  
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สามารถผ่านเข้าถึงรอบ        
ชิงชนะเลิศ 21 ทีมสุดท้าย จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 
64 ทีม 

การแข่งขันตอบปัญหาด้านภาษีอากรระดับประเทศ ครัง้ที่ 1 

ประจ าปี 2565 “Tax-Challenge 2022” 

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษา         

ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตร ีภาคเรยีน 2/2565 


