FMS NEWSLETTER
จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

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

โครงการสัมมนาปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง
“การทบทวนแผนปฏิบัตริ าชการ และการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มรร.”

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง
“การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ”
ณ ห้องประชุม ชัน้ 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อให้คณะ/หน่วยงานร่วมกันกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทิศทางการบริหารงานตามภารกิจ และทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั และกลยุทธ์ของแผนปฏิบตั ิราชการ อีกทั้งยังเป็นการ
ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานตามพันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นการสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท ภารกิจรวมไปถึงทิศทางการดาเนินงานระดับคณะและหน่วยงาน โดย
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอาไพ ผู้อานวยการสถาบันคลังสมองแห่งชาติ และ
คุณฉันทลักษณ์ อาจหาญ ผู้จัดการอาวุโสสถาบันคลังสมองแห่งชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
กราบสักการะพระพรหมประจามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประชุมผูบ
้ ริหารและบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดี
กราบสักการะพระพรหม ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทัง้ ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดาเนินงาน
ของคณะวิทยาการจัดการให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพในระหว่างที่ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการ
แทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 16/2565

วันที่ 5 และ 10 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งที่ 16/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อแจ้งที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดวงฤดี จารัสธนสาร ดารงตาแหน่งรองคณบดีวิชาการ
และวิจัย อาจารย์ณฐ สบายสุข ดารงตาแหน่งรองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
ดารงตาแหน่ง รองคณบดีวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาการดาเนินการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 2 ประจาปีงบประมาณ 2565 การจัดทารายงาน การดาเนินงานตามกรอบ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย และคณะ ประจาปีงบประมาณ 2565 และเตรียมการรองรับการตรวจสอบใน ประจาปีงบประมาณ 2565

การประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาตามเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนา
หลักสูตร Non Degree ต้นแบบ หลักสูตร Entrepreneurship & Innovation การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหาร การเสนอ
อาจารย์พิเศษปีการศึกษา 2566 - 2567 ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรด้านปริญญาเอกของสาขาวิชา และโครงการความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
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กิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 12.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อม
ราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยร่วมพิธี
วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการประชุม
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพื่อดาเนินการตามนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้วยระบบดิจิทัล รวมไปถึงเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล ตามแนวทางของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถาบันคลังสมอง ด้วยการระดม
สมองจัดทาแผนดาเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
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โครงการแลกเปลีย
่ นเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ
การจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

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
กิจกรรมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมรู้คด
ิ รู้ทน
ั 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 อาจารย์ประจา
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
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โครงการสัมมนา เรื่อง “การท่องเที่ยวสีเขียวสู่โลกที่ยั่งยืน (Green tourism to sustainable world)”

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การท่องเที่ยวสีเขียวสู่โลกที่
ยั่งยืน (Green tourism to sustainable world)” ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ให้นักศึกษาและ
ประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีเอกลักษณ์ วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติราชการ
เพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 ประจาปี
งบประมาณ 2565
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รายงานผลการดาเนินโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ รักษาราชการแทนคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร และอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากร จากบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 3
อาคารสานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อร่วมกันรายงานผลการดาเนินโครงการ
ผลิตบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
2565 แผนการดาเนินงานประจาปี 2566 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA จัดสอบวิทยานิพนธ์

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) จากัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
โดย ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานกรรมการ
ประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ออกแบบ/จัดพิมพ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์
อาจารย์ณฐ สบายสุข อาจารย์ดวงฤดี จารัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
นายฉัตรชัย อิ่มอารมณ์
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