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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

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



พิธีเปิดโครงการดนตรี ภายใตแ้นวคดิ “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” 

หน้า 2/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดนตรี       
ภายใต้แนวคิด “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพจิตท่ีดีให้กับประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้กิจกรรมทางดนตรี และด้านศิลปะเป็นสื่อ พร้อมท้ังส่งเสริมนันทนาการ
ที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
จังหวัดฉะเชิงเทราในด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็นประธานในพิธีเปิด  

 

 

 

 

 

  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัยการ
พัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย 5 โครงการ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ ภาคีเครือข่าย โครงการ “การพัฒนาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล 
อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติด้านเศรษฐกิจ” 
ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานประมง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานประมง 
อ าเภอบางปะกง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา ส านักงานเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานเกษตร           
อ าเภอบางปะกง ส านักงานพาณิชย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พัฒนาชุมชน อ าเภอบางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน 
เกษตรกรผู้เลี้ยงปูต าบลเขาดิน และผู้ประกอบการอาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ MOU รว่มกับภาคีเครือข่าย พฒันาตัวแบบเชิงธุรกิจปูทะเล 



ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีริิพัชร มหาวัชรราชธดิา 
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  วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจาก    
พระอาการประชวร ณ โถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

 

  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2565                
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
ผู้แทนรองคณบดีเป็นรองประธาน รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2565 (ครั้งท่ี 2) การเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย หลักสูตรระยะสั้น แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนบริหารความเสี่ยง            
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2565 

 

 

 

 

 

  วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการสอบสัมภาษณ์
นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 



พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิาภา นเรนทริาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีริิพัชร มหาวัชรราชธดิา 
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  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ
พัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
และอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยประกอบพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานใน
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กว่า 200 แห่ง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) 

 

 

 

 

 

  วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม           
ประจ าปีการศึกษา 2565 ณ โดม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาที่มีความสนใจกิจกรรมเหมือนกัน ได้มีโอกาส
เลือกชมรมและสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม รวมไปถึงเพ่ือให้แต่ละชมรมได้รับสมัครสมาชิกใหม่ และน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของชมรมที่ผ่านมา ตลอดจนเพ่ือให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น รวมไปถึงเพ่ือให้นักศึกษา
เกิดความรู้ในการท างาน และเกิดความสามัคคีในการท างานร่วมกันเป็นทีม ในส่วนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1 - 4 ประมาณ 1,800 คน มีชมรม เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จ านวน 18 ชมรม ประกอบไปด้วย ชมรมการเป็น
ผู้ประกอบการ ชมรมเปตอง ชมรมนักศึกษามุสลิม ชมรมคาราเต้-โด ชมรม Digital Creative Media (ดิจิตอล ครีเอทิฟ มีเดีย) 
ชมรมกีฬาแบดมินตันราชนครินทร์ ชมรมฟุตบอล ชมรมถันยรักษ์ ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ชมรมสิงห์อาสา RRU ชมรมศิลปะ
และการออกแบบเพ่ือชุมชน คอมพิวเตอร์ ชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ชมรมวิทย์บิ๊กบึ้ม
อาสาพัฒนาชุมชน ชมรมพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ชมรม To Be Number One และชมรมเส้นใบและสายธาร  ส าหรับกิจกรรม
ของงานในวันนี้ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานและสมัครสมาชิกของแต่ละชมรม มีการแสดงดนตรี              
และการประกวดทูตกิจกรรม 

งานเปิดโลกกิจกรรม ประจ าปีการศกึษา 2565 



การประชุมประธานสาขาและเลขานุการสาขาหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑติ 
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  วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมประธานสาขาและเลขานุการสาขา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ราชนครินทร์ เพื่อแจ้งแนวทางการก าหนดรายวิชาแกนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

 

  วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 20/2565 ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 ส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
เพ่ือพิจารณาก าหนดภาระงานของผู้บริหาร ก าหนดภาระงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชุดต่าง ๆ ของคณะวิทยาการ
จัดการ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2566 การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
EdPExV และการด าเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านวิจัย 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 20/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจ 
สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี 
และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

โครงการสร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจ ราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 
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ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์วงฤดี จ ารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์

 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา HRM        

ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษา

ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีการเตรียมความพร้อมส าหรับ 

สหกิจศึกษา 

โครงการเตรยีมความพรอ้มสหกิจศกึษา HRM 
มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษา         

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 4) 
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  วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และอาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์
ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย นักสื่อสาร Convergence เพ่ือสนับสนุนภาคีสุขภาวะ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ครั้งที่ 3 โดยมี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับส านักพัฒนาภาคี
สัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ภาคใต้) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคเหนือ) มหาวิทยาลัย
นครพนม (ภาคอีสาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ภาคตะวันออก) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (กรุงเทพฯ) และนักวิชาการ
ด้านสื่อสาร เพื่อร่วมหารือแนวทางการท างานร่วมกัน พิจารณาร่าง MOU เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เก่ียวกับสุข
ภาวะร่วมกันในอนาคต และยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาวะ ส าหรับใช้ในการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ 


