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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



โครงการสมัมนาปฏิบัตกิาร เรือ่ง                                                                                               

“การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มรร.” 
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  วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เร่ือง 
“การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลยัราชภัฏราชครินทร์” 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานร่วมกันก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ทิศทางการบริหารงานตามภารกิจ และทบทวนยุทธศาสตร์ เปา้ประสงค์ ตัวชี้วดั และกลยทุธ์ของแผนปฏิบตัิราชการ อีกทั้งยังเป็นการ
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามพนัธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจบุัน เป็นการสรา้งบรรยากาศการบรหิารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท ภารกิจรวมไปถึงทิศทางการด าเนินงานระดับคณะและหน่วยงาน โดย  
รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ าไพ ผู้อ านวยการสถาบนัคลังสมองแห่งชาติ และ                  
คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ ผู้จัดการอาวุโสสถาบนัคลังสมองแหง่ชาติ เปน็วิทยากรในการบรรยาย 

 

 

 

 
  วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี 
กราบสักการะพระพรหม ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทัง้ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน 
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านกังานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการด าเนินงาน
ของคณะวิทยาการจัดการให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในระหว่างที่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการ
แทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  

กราบสกัการะพระพรหมประจ ามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ประชมุผูบ้รหิารและบุคลากรสายสนบัสนุน 



การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2565 
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  วันที่ 5 และ 10 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ      
ครั้งที่ 16/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        
เพ่ือแจ้งที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร ด ารงต าแหน่งรองคณบดีวิชาการ
และวิจัย อาจารย์ณฐ สบายสุข ด ารงต าแหน่งรองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
ด ารงต าแหน่ง รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาการด าเนินการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
ครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 การจัดท ารายงาน การด าเนินงานตามกรอบ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย และคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2565 และเตรียมการรองรับการตรวจสอบใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ   ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์           
เพ่ือพิจารณาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา
หลักสูตร Non Degree ต้นแบบ หลักสูตร Entrepreneurship & Innovation การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหาร การเสนอ
อาจารย์พิเศษปีการศึกษา 2566 - 2567 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรด้านปริญญาเอกของสาขาวิชา และโครงการความร่วมมือ
กับต่างประเทศ 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2565 



กิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรณุาธิคณุ เนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 
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  วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยรว่มพิธี   
วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุม
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ เพ่ือด าเนินการตามนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยระบบดิจิทัล รวมไปถึงเพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันคลังสมอง ด้วยการระดม
สมองจัดท าแผนด าเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 



โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ

การจัดเก็บเอกสาร (e-Document) 
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 วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการ
เสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บ
เอกสาร (e-Document) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)   
เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บ
เอกสาร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ปัญหา   
และแนวทางการพัฒนาระบบให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 

กิจกรรมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมรู้คดิ รู้ทนั ยับยั้ง Fake News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 14 ตุลาคม 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมประกาศผลและมอบรางวัล รู้คิด รู้ทัน ยับยั้ง Fake News 
ภายใต้โครงการ รู้ทัน เข้าถึง เข้าใจ ภัย Fake News จัดโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ         
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายขจรศักดิ์ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา            
เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
คุณภูวิศธรณ์ เลิศวีระศิริกุล ผู้จัดการทั่วไปโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทรา และอาจารย์สุขิฏฐา วิริยะไกรกูล อาจารย์ประจ า
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 



โครงการสัมมนา เรื่อง “การท่องเที่ยวสีเขียวสู่โลกท่ียั่งยืน (Green tourism to sustainable world)” 
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  วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การท่องเที่ยวสีเขียวสู่โลกที่
ยั่งยืน (Green tourism to sustainable world)” ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ให้นักศึกษาและ
ประชาชนในท้องถ่ินในการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงอาหาร และการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

การประชมุคณะกรรมการประเมินผลปฏบิัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดอืนบคุลากรสังกัดคณะวทิยาการจัดการ 

  วันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการ      
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

รายงานผลการด าเนินโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต MBA จัดสอบวทิยานิพนธ ์

 

 วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
จัดสอบวิทยานิพนธ์ 5 บท ให้กับนายวิชัย พิณเสนาะ  ณ ห้องประชุมบัณฑิต
วิทยาลัย 710 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หัวข้อ 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี.
เอ็ม โพเซ็สซิ่ง  (ประเทศไทย) จ ากัด  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  
โดย ดร.ชิณโสณ์ วสิิฐนิธิกิจา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการแทนคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์              
พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากร จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 3  
อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือร่วมกันรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2565 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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