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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
เลขท่ี 422 ถนนมรุพงษ์ ตาํบลหน้าเมือง อําเภอเมือง จังหวดัฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน   
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พรอ้มถวายพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เบ้ืองหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สําราญ อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา และอาจารย์สิทธิศักด์ิ อรรจนานนท์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรกํากับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้รับพระราชทานประจําปี 2556 และ 2560 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เน่ืองในพิธีวันเฉลิม    
พระชนมพรรษา ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
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องคมนตรี ตรวจเย่ียมรับฟังการสรุปผลการดําเนินตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ประจําปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

และ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 ท่ีห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางตรวจเย่ียมรับฟังการบรรยาย
สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี 
(2560 - 2579) ประจําปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัราช
นครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ ได้เป็นผู้บรรยายสรุป โดยที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัย ได้มีการดําเนินโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ประจําปี 2562 ซ่ึงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราช

ประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการ
พัฒนาท้องถ่ินของประเทศให้เจริญถาวร ซ่ึงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินระยะ 20 ปี มีประเด็นยุทธศาสตร์ 4 
ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รอง
อธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยายสรุประบบการผลิตและการพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

  ท้ังนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้กล่าวในท่ีบรรยาย ในด้านการน้อมนํา
พระราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสู่การปฏิบัติ โดยได้แนะนําให้ทางมหาวิทยาลัยทํางานให้เข้าเป้า ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงเข้มแข็ง มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีงานอาชีพ มีงานทํา และเป็น
พลเมืองดี มีระเบียบวินัยในสังคม การยกระดับทางด้านการพัฒนาท้องถ่ินในท้องท่ีของตน รวมทั้ง
การพัฒนาครูและโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

 

  จากนั้น เวลา 13.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ลงพ้ืนท่ีตรวจ
เย่ียมโครงการพัฒนาร่วมกับชุมชน พร้อมท้ังบรรยายและถ่ายทอด พระบรมราโชบาย ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเข่ือน อําเภอคลองเขื่อน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายอําเภอคลองเขื่อน และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองเข่ือน กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บรรยายสรุปโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ
ท้องถ่ิน พร้อมท้ังเย่ียมชมนิทรรศการการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศน์ และวัฒนธรรมตําบลคลองเข่ือน โดยจัดให้มีเส้นทางการ
ท่องเที่ยว “สิ่งดีดี ท่ีคลองเขื่อน” เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชน และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ทําป้ายบอกทาง จัดกิจกรรม รวมถึง
การอบรมมัคคุเทศก์น้อย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการจัดท่ีพักแรมของชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงตําบล
คลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและชุมชนย่ังยืน โดยการสนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล่องมะม่วงให้กับชุมชน 
การรวบรวมองค์ความรู้ทุนทางวัฒนธรรมอําเภอคลองเขื่อน โดยการเผยแพร่เป็นเอกสาร ๓ ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การ
พัฒนาชุมชนตําบลโยธะกา อําเภอบางนํ้าเปร้ียว ในการทํานาอินทรีย์ โดยปรับปรุงบํารุงดินด้วยการทําปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองด้วยวัสดุจากฟางข้าว
ในแปลงนาสาธิต เพ่ือขยายผลสู่เกษตรกรท่ีสนใจการทํากสิกรรม รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ประกอบด้วย ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดทางมะพร้าว ผักอินทรีย์ กะปิกุ้ง ขนมหวาน ขนมปุยฝ้าย ปลาแดดเดียว น้ําสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
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 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการสอบสัมภาษณนั์กศึกษาภาคปกติ    
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 4 

 
 

 
 
 

  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะอนุกรรมการทนุวิจัยระดับคณะ 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาการบูรณาการวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

การประชุมคณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 

 
 
 
 
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศกึษา ประจําปีการศึกษา 2562 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

งานกิจการนักศึกษาประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 
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 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามทีัศนคติ และ
ความเข้าใจอันดีต่อกิจกรรมการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏราชนครินทร ์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ      
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพบผู้บริหาร รับฟังนโยบาย
การบริหารงานของคณะด้านต่าง ๆ วิสัยทศัน์ ภารกิจของคณะ ภาระงานของอาจารย์ทางด้านวิชาการและวิจัย ภาระงานของ
อาจารย์ด้านการวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 

 
 

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเปิด
ภาคเรียนการศึกษา 1/2562 และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของคณะจากคณาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ 

การประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 
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 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โดยมี คณบดี รองคณบดีวิชาการ และอาจารย์ประจํา
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ณ ห้องนํ้าผึง้ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทร ์

สอบคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
 

 
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. งานวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องศรีสยาม อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์
เกษมพัฒน์ พูลสวัสด์ิ, อาจารย์ Kharina Jay J,Arbias และอาจารย์ Jessave Bryan F.Arbias มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู ้

อบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที ่
4/2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพิจารณาการ
ประเมินตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี พ.ศ. 
2561 - 2564 คณะวิทยาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พิจารณาแผนบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ 
ปีงบประมาณ 2562 พิจารณานโยบาย ทิศทางงานวิจัย และแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 
ปี พ.ศ. 2562 - 2565 พิจารณาแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และให้คําแนะนําในการพัฒนาการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2562 
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    วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ       
จัดการประกวดดาวเดือน  และดาวเทียม คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 
ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ผลการประกวดดาว คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 : นางสาวสุทัตตา หนูเสริม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 : นางสาวภัทรวรินทร์ จันทมาลา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 : น้องมีน นางสาวชนิดาภา สุขมาก สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

ผลการประกวดเดือน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายวีระพงษ์ สอ้านวงค์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1 : นายคณิสนันท์ พงษ์ประสิทธ์ิ สาขาวิชาการจัดการ 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 : นายธนดล ไชยพร สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประกวดมิสทราน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 

ชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายชาคริยา สังฆวาส สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 : นายพัชรธิดา อัศวเมธานนท์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 : นายฟาร์ลิดา พุ่มมาลา สาขาวิชาการบัญชี 

การประกวดดาวเดือน  และมิสทราน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
       วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2562 งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมผู้นํานักศึกษา                
คณะวิทยาการจัดการ ณ โมเม้น รีสอรท์ จังหวัดระยอง เพ่ือให้นักศึกษารูจ้ักตนเองมากข้ึน สร้างทัศนคติคิดเชิงบวก          
พัฒนาทักษะที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างภาวะผู้นํา สู่ความสําเร็จร่วมกัน ร่วมคิดและทํา สร้างสรรค์สู่องค์กรผู้นํารุน่ใหม ่

โครงการอบรมผู้นํานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 
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 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ณฐ สบายสขุ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  ได้เข้าร่วม
โครงการทําแผนพัฒนานักศึกษาและสัมมนาผู้นํานักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีประธานสโมสรนักศึกษา และ
เลขานุการสโมสร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ีด้วย ณ เดอะฮับเอราวัณ รีสอร์ท จงัหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดโดย
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 

โครงการทําแผนพัฒนานักศึกษาและสัมมนาผู้นํานักศึกษาภาคปกติ ปี 2562 

 
 

 
       วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการ
ประชุมคณะกรรมการการฝกึประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562 ณ หอ้งประชุม ช้ัน 3 สํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์    
เพ่ือแจ้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 
2/2562 

การประชุมคณะกรรมการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ       
ครั้งท่ี 1/2562 

 
 
 
 
 
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผูเ้ข้าประกวดดาวเดือน และดาวเทียม คณะวิทยาการจัดการ ได้ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
เก็บขยะและรกัษาความสะอาดรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือความสะอาดสวยงามน่าอยู่ของมหาวิทยาลัย ใหส้ม
กับอัตลักษณ์ "จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ และรักษาความสะอาดรอบมหาวิทยาลัยฯ 
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  วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย    
อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และทมีงาน         
ได้ลงพ้ืนที่สํารวจและจัดเตรียมสถานที่ เพ่ือต้อนรับองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการตรวจเย่ียมการดําเนินตาม
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ประจําปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
ราชนครินทร์  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองเขื่อน อําเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 

 
 
 
 
 
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการประชุมคณะกรรมการกาํกับดูแลตัวบ่งช้ีผู้
จัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานประเมินตนเอง คณะวิทยาการจัดการ ประจําปีการศึกษา 2561     
ครั้งที่ 2/2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2561      
ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร ์

 
 

 
 
 
       วันที ่24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. งานวิชาการ และงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมทักษะ  
การเรียนรู้ทางสังคม ณ ห้องสเตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ ฉากภาพ และ            
คุณทรรศพร โชควานิชย์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู ้

อบรมทักษะการเรียนรู้ทางสังคม 
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  วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมต้นยางนา อาคารสํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 

 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวทิยาการจัดการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้อง MS216 คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจดัการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจดัการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง คณะเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจันทบุร ีณ ห้องประชุม ชั้น 3              
อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจันทบรุ ี

 

  วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจดัการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาการตลาด และสาชาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตจักร
พงษภูวนารถ ณ ห้องประชุมประชานารถ อาคาร 9 ชั้น 2 คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วทิยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 

 

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจดัการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบรุี ณ ห้องประชุม 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
 

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาการจดัการ 
ได้รับเกียรติเปน็ประธานกรรมการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ      
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ หอ้งประชุม ชั้น 6 อาคาร 7 คณะวทิยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อาจารยน์รภัทร สถานสถิตย์ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร 2561 
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สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                 
รับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

สาขาวิชาการบัญชี                                                
รับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 
2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวี สิงหาด, 
อาจารย์กาญจนา ผลาผล และอาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์ มาเป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้ัน 2 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ์

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้ารับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 
2561 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ อภิวรรณ ศริิ-
นันทนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิเรข ปราชญากุล และ 
อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล มาเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้ัน 3 สํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. สาขาวิชา   

การจัดการ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการจัดการ        

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือพบประธานสาขาวิชา 

และอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่อาจารย์ใหม่สังกัด อาจารย์พ่ีเลี้ยงบรรยาย

เก่ียวกับภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนในด้านวิชาการ 

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้

มีการเลือกประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แทนท่านเดิมทีไ่ด้  

ขอลาออก โดยในที่ประชุมมมีติเลือกอาจารย์ณฐ สบายสขุ  เป็น

ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ท่านใหม่ ณ ห้องประชุมช้ัน 3 

สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ์

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สาขาวิชาการจัดการ การเลือกประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์คนใหม่ 
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สาขาวิชาการจัดการ                                   
รับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่                                         
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมช้ัน 2 
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ เพ่ือพบอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่อาจารย์ใหม่สังกัด 
อาจารย์พ่ีเลี้ยงบรรยายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอน
ในด้านวิชาการ 

  วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ เข้ารับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 
2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย 
ธรรมเสน่ห์, อาจารย์สายพิณ เดชเรือง และอาจารย์นรภัทร 
สถานสถิตย์ มาเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด เข้ารับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2561 

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรม-

เสน่ห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ และ

อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มาเป็นคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดให้

มีการเลือกประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

โดยในที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์        

เป็นประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่         

ณ ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

สาขาวิชาการตลาด                                    
รับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

การเลือกประธานสาขา                                
วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถวายเทียน
เข้าพรรษา HRM 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม ่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเป็นกิจกรรม  
พ่ีสอนน้อง วิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับ
การเรียน โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากนักศึกษารุ่นพ่ี
ช้ันปีที่ 2  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 อาคาร 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมถวาย
เทียนเข้าพรรษา HRM เป็นกิจกรรมการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมถวายเทียนเข้าพรรษา HRM เพ่ือให้อนุรักษ์ 
และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป อาจารย์ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้จัด
กิจกรรมที่บําเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เขา้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก อ.รัฐทิตยา 
หิรัณยหาด, ผูช่้วยศาสตราจารย์ ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ และ
อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ มาเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต ณ ห้องฟ้าลั่น สัมมนาคารบางปะกงปาร์ค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม              
รับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                       
รับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

หน้า 13/16 



โครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                
รับตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร       
ปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุภาวี นนทแก้ว, ดร.ยุพาวดี ห่อพิทักษ์วงศ์ และ           
อาจารย์ก่ิงกาญจน์ กิตติสุนทโรภาศ มาเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุมช้ัน 2          
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ์

  วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จดัโครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ บริษทั ไทย   
ไดโซ แอโรโซล จํากัด และบรษิัท วาโก้ศรีราชา จํากัด   
จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เก่ียวกับการจัดการผลิต และการจัดการ
การตลาดของสถานประกอบการจริง และนกัศึกษาสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับบริบทของตนเองได้ 

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการผูกมิตรสมัพันธ์น้องพ่ี HRM    
เพ่ือสร้างประชาธิปไตย ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง มนุษย์
สัมพันธ์กับการเตรียมพร้อมสูร่ั้วมหาวิทยาลัย และเรื่องการ
วางแผนในการเรียนและค่าใช้จ่ายต่อเทอม โดย ดร.วรเวชช์ 
อ่อนน้อม  ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และ
กิจกรรมสมัพันธ์น้องพ่ี HRM ทั้ง 5 ฐาน ณ ห้องโชคอนันต์ 
อาคารเรียนรวมและอํานวยการ และสนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด          
จัดโครงการอบรมการตลาดเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด
ยุคใหม่กับการก้าวเข้าสู่ยุคระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์  
ณ ห้องเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้
นักศึกษามีความพร้อมทางด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิค
พ้ืนฐานด้านการตลาดและพรอ้มเข้าสู่ยุคระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

โครงการผูกมิตรสัมพันธ์น้องพ่ี HRM              
เพ่ือสร้างประชาธิปไตย โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
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โครงการสานสัมพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี            
ปีการศึกษา 2562 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม ่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยเป็นกิจกรรม  
พ่ีสอนน้อง "ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม" เพ่ือเตรียมความ
พร้อมสําหรับการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 1 โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติ จากนักศึกษา
รุ่นพ่ีช้ันปีที่ 2  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 อาคาร 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 น. สาขาวิชาการบัญชี จัด
โครงการสานสัมพันธ์ สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2562 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือใหนั้กศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรียนรู้การทํางานเป็น
ทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ และรุ่นพ่ีใน
สาขาวิชาการบัญชี 

 วันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ จัด
โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสู่ความเป็นสากล 
ครั้งที่ 3 ณ บ้านคลองโคน รสีอร์ท ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือใหนั้กศึกษาได้ทํากิจกรรมปลูกป่า
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 และฝึกปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด้านการจัดการ และการทํางานร่วมกันเป็นทีม 

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดให้นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหมท่ี่มีความประสงค์ขอรับ
ทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) ได้ลงนาม
รับทุนการศึกษาร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล ์จาํกัด(มหาชน)       
ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

โครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ   
สู่ความเป็นสากล ครั้งท่ี 3 

นักศึกษาลงนามรับทุนการศึกษาจาก            
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน) 
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โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาการตลาด โครงการพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาการบัญชี 

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการตลาด จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพ สาขาวิชาการตลาด เป็นกิจกรรม
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้
นักศึกษาดูงานด้านการตลาด การผลิต การคลังสินค้า และ
การขนส่งจัดจําหน่าย จากน้ันได้นํานักศึกษาไปร่วมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ณ วัดใหญ่ชัยมงคล และเรยีนรู้วิถีการดําเนิน
ชีวิตการค้าขายของสังคมไทยสมัยก่อน ณ ตลาดนํ้าอโยธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารย์ณฐ สบายสุข  อาจารย์ดาเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จํารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ์ 
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 วันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างศกัยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เป็นกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
และบําเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ช่ืนวาริน 
รีสอร์ท จังหวัดระยอง เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา HRM ช้ันปี 1 - 4 มีการบรรยายเรื่องระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ณ ห้อง 900 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยากรโดย ดร.อดิเรก  
เยาว์วงค์ และการบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษในการทํางาน     
ณ ห้อง 734 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครินทร์ วิทยากรโดยอาจารย์รัชดา ประณม เพ่ือให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการปรับตัว การดําเนินชีวิตอยู่
ในรั้วมหาวิทยาลัย และมีความเข้าใจในการเรียน การสอน
ระดับอุดมศึกษา 

โครงการเสริมสร้างศกัยภาพนักศึกษา           
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา HRM ชั้นปี 1-4 


