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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีทัศนคติ และความเข้าใจอันดีต่อกิจกรรมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
นักศึกษาใหม่ในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม จัดโดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ณ ห้องขุนทิพย์
ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดประโยชน์ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านวิชาการ การเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม ให้เกิดการขับเคลื่อนทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครัง
้ ที่ 2/2564
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุม
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2564 แจ้งการ
ดาเนินการของคณะวิทยาการจัดการที่จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
หน่วยงานต่างๆ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แจ้งการดาเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งเรื่องต้นทุนต่อหลักสูตร แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ (Imporvement Plan) ประจาปี
การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร แจ้งการเตรียมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ แจ้ง Vision Builder ของคณะวิทยาการจัดการ
แจ้งเรื่องจานวนนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2564 แจ้งบริบทของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ แจ้งโครงการยกระดับประสิทธิภาพประสิ ทธิผลการ
วิจัย คณะวิทยาการจัดการ แจ้งเรื่องบันทึกความร่วมมือด้านการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง งดจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ ประจาปีการศึกษา 2564 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

หน้า 2/6

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบต
ั ง
ิ านของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครัง
้ ที่ 2

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพบผู้บริหาร รับฟังนโยบายการบริหารงานของคณะด้านต่าง ๆ วิสัยทัศน์ ภารกิจของคณะ
ภาระงานของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิจัย ภาระงานของอาจารย์ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมผูบ
้ ริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อแจ้งข้อมูลมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นโยบายการบริหาร
มหาวิทยาลัยในช่วงการระบาดของ Covid – 19 มาตรการเฝ้าระวังต่างๆ
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การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลตัวบ่งชีผ
้ จ
ู้ ด
ั เก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
และจัดทารายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2563 ครัง
้ ที่ 1/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการกากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจาปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อแจ้งผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 - 2563
พิจารณารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 พิจารณาการเตรียมพร้อมรับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2563
โครงการส่งเสริมพัฒนาเพือ
่ สร้างความมัน
่ คงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิน
่ และชุมชน ตาบลบางเล่า
อาเภอคลองเขือ
่ น จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่านาโดย
อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตาบลบางเล่า
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมพัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยพัฒนาการใช้งาน
เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ ดาเนินการจัดการอภิปรายหลักสูตรเพื่อนามาจัดทา เป็นหลักสูตร
เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ “สูงวัยดอทคอม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจานวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อรบุษป์ วุฒิกมลชัย คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พงศธร ปาลี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อาจารย์เสาวลักษ์ คาถา
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คุณสุดารัตน์ ชมชื่น พัฒนาชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางเล่า ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณสุพิชชา รุ่งสะอาด ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลบางเล่า ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มาร่วมการอภิปรายหลักสูตร
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่านาโดย
อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ และอาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง
จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ตาบลบางเล่า
อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมพัฒนากลุ่มเปราะบาง โดยพัฒนาการดูแลสุขภาพ
สาหรับผู้สูงอายุ ดาเนินการจัดการอภิปรายหลักสูตร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจานวน 5 ท่าน ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คุณลุงสมัย ดวงจันทร์ ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น ตาบลบางเล่า
และคุณสุพิชชา รุ่งสะอาด ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบลบางเล่า ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทีมงาน U2T ตาบลบางเล่านา
โดย อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ อาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พนั ธ์ และอาจารย์
ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นและชุมชน ตาบลบางเล่า อาเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา การอภิปรายร่าง
หลักสูตรการสร้างรายได้ด้วยภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
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การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ ครัง
้ ที่ 6/2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง มาตรการ
และการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 17) และการให้บริการผ่านระบบ
ออนไลน์
กิจกรรมอบรมเสริมความรูเ้ รือ
่ งเทคนิคการทาการตลาด
ออนไลน์ในยุค New Normal สูค
่ วามสาเร็จ

วันที่ 1 และ 4 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการตลาด
กิจกรรมอบรมเสริมความรู้เรื่องเทคนิคการทาการตลาด
ออนไลน์ในยุค New Normal สู่ความสาเร็จ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
และ 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ฟังบรรยายเรื่อง
เทรนด์ในการตลาดยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทั้ง
Hard Skills และ Soft Skill ตามศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและอบรมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและอบรมก่อน
เข้าศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษา
เข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
แนวทางในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการในขณะ
ปฏิบัติงาน
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การประชุมร่วมกับทางบริษท
ั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ดาเนินการประชุมร่วมกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีคณบดีคณะวิทยการจัดการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจา
สาขาวิชา พร้อมด้วย คุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา สานักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด
(มหาชน) เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ของทางสาขาวิชา พร้อมด้วยแนว
ทางการประสานงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงานสถานประกอบการของทางบริษัท
ประชาสัมพันธ์รบ
ั สมัครนักศึกษา

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ออกแบบ/จัดพิมพ์

:
:
:
:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์
อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ อาจารย์ดวงฤดี จารัสธนสาร
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
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