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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 17/2565 
 

 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการ
จัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 17/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)        
เพ่ือพิจารณาการรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเตรียมการรองรับการ
ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
ตามเกณฑ์การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการเรือ่ง “การพัฒนาหลักสตูรใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)” 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการประชุม   
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)” ณ ห้องโชคอนันต์ 
ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ   
ดุลสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 



การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
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  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุม
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์        
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัย น าเสนอการด าเนินการตามอ านาจและ
หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และมีการแจ้งผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรรับทราบ ส าหรับการจัดประชุมครั้งนี้  
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
บุคลากร เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการ      
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

โครงการตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษา ปีการศึกษา 2564 ระดับมหาวิทยาลยั 
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  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการแทนคณบดี         
คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการ
นักศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการออกบูธจัดแสดง
นิทรรศการผลงานเด่น และบูธวิศวกรสังคมคณะวิทยาการจัดการ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ผู้เข้าร่วมงาน เข้าเยี่ยมชมบูธจัดแสดง
นิทรรศการ ภายในบูธมีการจัดแสดงผลงานเด่น คลองเขื่อนโมเดลและผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงผลงานจากโครงการวิศวกรสังคม
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ อาคารบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร 
พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ออกบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่น และบูธวิศวกรสังคม
คณะวิทยาการจัดการ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สัญจร) ครั้งที่ 11/2565 ณ อาคารบูรณาการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ  รตะนานุกูล นายกสภา
มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมบูธจัดแสดงนิทรรศการ 

นิทรรศการผลงานเด่น และบูธวิศวกรสังคมคณะวทิยาการจดัการ 



สอบสมัภาษณน์ักศึกษาภาคปกติ ปีการศกึษา 2566 รอบที่ 2 
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  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ    
ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

 

 

 

 

 
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดท าปฏิทินก าหนดการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผล คณะวิทยาการจัดการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2565 

สักการะพระพรหมประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 

 

 

 

 
 

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.09 น. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ          
พร้อมด้วยอาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสาร
องค์กร และอาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กราบสักการะพระพรหม     
ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือความเป็นสิริมงคล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ 



โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การท างานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” 
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  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากร             
คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การท างานเป็นทีม และการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้บุคลากร   
ที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์องค์กรและสร้างการท างานเป็นทีม เสริมความสามารถ
ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณจ็อบ นิธิ สมุทรโคจร  และอาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลการวิจัย Upstream 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อพร้อมน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ และบทความวิชาการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
อาคารส านักงาน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้คณาจารย์มีความรู้ในการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา สิริอัตตะกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ 

โครงการยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลการวจิัย Upstream อบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง                                                         

“การเขียนบทความวจิยัเพื่อพรอ้มน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ และบทความวิชาการ” 



การตรวจสอบภายใน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2566 
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  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์          
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสอบทานการเบิกจ่าย
งบประมาณ โครงการต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบการรายงานการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 
 

  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพ่ือเตรียมความพร้อม ก่อนการออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2565 

การประชุมคณะกรรมการพฒันาระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์การศึกษา                                               

เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวทิยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามเกณฑ์การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อชี้แจงแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 



กิจกรรมแนะแนวการศกึษา ปีการศกึษา 2566 
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  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ น าโดย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสาร
องค์กร อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ  โรงเรียนดัดดรุณี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  

 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดี          
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

การประเมินผลการทดลองปฏบิัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

โครงการสมัมนาปฏิบัติการ เรื่อง                                                                                               

“แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพือ่การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพฒันาองค์กร” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
ปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร” 
หลักสูตรที่ 3 การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx (Self-Assessment : SA) ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา   
เพ่ือการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน

และท าสัญญารับทุน ครั้งที่ 1 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการปฏิบัติตน

ในขณะฝึกปฏิบัติงาน และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในขณะ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  วันที่ 26 และ 28 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ น านักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงฝึกปฏิบัติงาน   

เข้ารายงานตัวกับผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพ่ือเข้ารับการ

แนะน าและชี้แจงกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน เป็นการเตรียม

ความพร้อมก่อนการลงฝึกปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 ธนัวาคม 2565 

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่                     

รายงานตัวฝึกปฏิบัติงาน 

กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานและ                        

ท าสัญญารับทุน ครัง้ที่ 1 

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชานิเทศศาสตร์    

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       

ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 732 อาคารบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อเตรียมความพร้อม

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ก่อนการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จ

การศึกษา 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ช้ันปีที่ 4 

สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษา         

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3) 




