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จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
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  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    
อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร รองคณบดีวิชาการและวิจัย บุคลากร สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ 
ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจ ามหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันราชภัฎ ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า) 



 

 
 

 
 

 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.30 น. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ได้จัดงานคืนสู่เหย้า “80 ปี 
สารภีคืนถ่ิน” ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยในงานนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับศิษย์เก่าดีเด่นของ
คณะวิทยาการจัดการ และมีการแสดงจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในชุด ลูกทุ่งไทย และการแสดงของนักศึกษาสาขา  
วิชานิเทศศาสตร์ ในชุด 8 ทศวรรษ ราชนครินทร์ 

งานคืนสู่เหย้า “80 ปี สารภีคืนถ่ิน” 

 
 

 
 

 
 
 

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักศึกษา 

โครงการรณรงค์การป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 
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  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมโครงการจัดท าข้อมูลระดับหมู่บ้าน  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฏ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จัดท าข้อมูลระดับหมู่บ้าน 



 
 

 
 

 
 

 

 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงามหาวิทยาลัยสายวิชาการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงามหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

 
 

 
 

 

 
  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 2/2563 
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  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ "การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6" ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ น าเสนอความสามารถในศาสตร์ก่อนไปฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ และเตรียมพร้อมให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ โดยผลการประกวดแผนธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย 

การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 6 



 
 

 
 

 
 

 คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วนิดา รุ่งแสง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล 
“ผู้น าเสนองานวิจัยดีเด่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการ
ขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง” เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 
อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

อาจารย์วนิดา รุ่งแสง รับรางวัล “ผู้น าเสนองานวิจัยดีเด่น” ในการประชุมวิชาการ 

 
 

 
 

 
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษา 
และตัวแทนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 คน ได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7     
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎต่าง ๆ ทั่วประเทศ จ านวน 12 ทีม 
โดยผลการประกวด ตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครนิทร์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการ
ประกวด 

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 7 
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  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษา และนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ เข้าร่วมโครงการ "ราชนครินทร์ห่วงใย ใส่ใจป้องกันโคโรนาไวรัส" จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดวามเสี่ยงต่อการติดเชื้อ     
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันและลดความเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  

โครงการ "ราชนครินทร์ห่วงใย ใส่ใจป้องกันโคโรนาไวรัส" 



 
 

 
 

 
 

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมีการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 (ครั้งที่ 2) พิจารณารายชื่อผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 พิจารณาหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2564 ได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และให้ค าแนะน าในการพัฒนาการบริหารงานคณะวิทยาการ
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาการจัดการ คร้ังท่ี 1/2563 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนเบ้ืองต้น 
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  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนเบื้องต้น ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนเบื้องต้นให้กับนักศึกษาและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพ่ือขับเคลื่อน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 



หน้า 6/11 

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการจัดท า
ฐานข้อมูลระดบัหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ หมู่ที่ 3 ต าบลหนองยาว 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในต าบลหนองยาว  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพฒันาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการจัดท าฐานข้อมูล
ระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ ศาลาเอนกประสงค์        
ต าบลหนองยาว อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจดัเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนใน
ต าบลหนองยาวเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสนิใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาท
และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการจัดท าฐานข้อมูลระดับหมู่บา้น
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ ศาลาประชาคม   ต าบลหนองแหน อ าเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในต าบลหนองแหนเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพฒันาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏ 

 

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการจัดท าฐานข้อมูลระดับหมู่บา้น
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ หมู่ที่ 5 หมู่บา้นวังควาย ต าบลคลองเข่ือน   
อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในต าบลคลองเข่ือนเพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดโครงการจัดท าฐานข้อมูลระดบัหมู่บ้าน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ ลานประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านลาดน ้าเค็ม      
ต าบลก้อนแก้ว อ าเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในต าบล
ก้อนแก้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพฒันาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการจัดท าฐานข้อมูลระดับหมู่บา้น
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 บ้านแล้ง ต าบลหนอง
ยาว อ าเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในต าบลหนองยาว
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวางแผนพฒันาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการจัดท า
ฐานข้อมูลระดบัหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ราชภัฎ ณ ที่ท าการเกษตรแปลง
ใหญ่ บ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานของชุมชนในต าบลเขาดนิเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสนิใจในการวางแผนพฒันาท้องถิน่
ตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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 วันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตาม

พระราชด าริ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี สมาคมการค้าและการ

ท่องเที่ยวไทย ประเทศกัมพูชา จังหวัดจันทบุรี และ The Peak 

จังหวัดจันทบุรี เพ่ือสร้างสมรรถนะที่เป็นเลิศของทรัพยากร

มนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานของสถานประกอบการต่าง ๆ 

  วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการ จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ณ ภูสักธารรีสอร์ท ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพการ

จัดการและสามารถท างานด้านวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะ 

โครงการอบรมผู้ท าบัญชี 

  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ณฐ สบายสุข ประธาน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัล Best Support ได้รับเงินสด 10,000

บาท พร้อมเกียรติบัตร ในการประกวดมิวสิควิดีโอ Topline 

creator awards ครั้งที่ 5 TDCA5 ณ โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศ-

ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัด

โครงการอบรมผู้ท าบัญชี หลักสูตร “การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอสังหาริมทรัพย์ 

เพ่ือการลงทุนส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

(NPAEs)” รหัสหลักสูตร 6302-03-031-001-01 ณ ห้องโชค-

อนันต์ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาความรู้

ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้เข้าร่วมอบรม 
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 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษ     

ที่ 21 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักขายและนักบริการ      

ณ ห้อง 134 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์     

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ในสถานประกอบการ 

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ บริษัท BMW 

MANUFACTURING (THAILAND) จ ากัด จังหวัดระยอง 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์

เกี่ยวกับการจัดการการผลิต ของสถานประกอบการจริง 

นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ 

เก่ียวกับการจัดการการผลิตและการด าเนินงาน น าไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทของตนได้ 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมสุนทรียนิเทศศาสตร์ คร้ังท่ี 4 

 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

จัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญและคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์     

เป็นกิจกรรมสุนทรียนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 4 MCA SHOWCASE 

2020 ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพด้านนิเทศศาสตร์ และ

การสื่อสารเชิงสุนทรียะ ได้มีการบูรณาการการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับความรู้ท่ีได้จากในชั้นเรียนเข้ากับศาสตร์ และ

ศิลป์แห่งการสื่อสาร 

  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแกนน าเครือข่ายการท่องเที่ยว

โดยชุมชนใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ด าเนินจัดการประชุมหารือ

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมสภา

คณาจารย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
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 วันที่ 25 -29 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และการโรงแรม จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสริม

หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ สถานที่

ส าคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญใน 

จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง จังหวัดสุโขทัย 

และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรม

มัคคุเทศก์น าเท่ียวในประเทศ (Domestic Tourist Guide)" 

ให้กับนักศึกษาของสาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม น า

ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการศึกษา การประกอบอาชีพ 

และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

  วันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 คณาอาจารย์ สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมการตรวจประเมินผล

การปฏิบัติงานของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า

สมัยใหม่ ร่วมกับผู้จัดการร้านของนักศึกษา กลุ่ม A ประจ า

ภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 

กิจกรรมการเสริมทักษะนอกห้องเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี  

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการบัญชี จัด

โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน        

ณ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้นักศึกษา

ได้เรียนรู้งานทางด้านการผลิตจากบริษัทที่ท าการผลิตสินค้า

โดยตรง และร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และ

สถาปัตยกรรมโบราณ ณ วัดจุกกะเฌอ อ าเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุร ี

  วันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมการเสริมทักษะนอก

ห้องเรียนและเสริมสร้างคุณธรรมน้อมน าจิตอาสา ณ ร้าน     

7-11 สาขาธาราพัทยา, วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร, 

ตลาดน้ า 4 ภาค และศูนย์การค้า Terminal 21 พัทยา 

จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะความรู้จากการศึกษาดู

งานนอกสถานที่ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตส านึกด้านจิตอาสาให้แก่

นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
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 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการ จัด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           

ณ ห้อง 724 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่จะส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา รับฟังค าแนะน าในการน าความรู้ด้านการจัดการไป

ประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถาน

ประกอบการ 

 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัด

กิจกรรมนักข่าวนิเทศศาสตร์สู่นักข่าวแห่งอนาคตปีที่ 3 (นักข่าว

แห่งอนาคตทรูครั้งที่ 18 True Future Journalist Awards 

2020)  ณ ห้องเสตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันต่อเทคโนโลยีการ

สื่อสารสู่ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรยงค์ 

สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าว

วิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคม

นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ 

"วิกฤตหรือโอกาส: นิเทศศาสตร์ 5G" 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการจัดการ 

กิจกรรมแสดงความยินดีและอ าลา Bye Nior 

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการตลาด จัด

กิจกรรมแสดงความยินดีและอ าลา Bye Nior ณ ห้องการะเกด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้

ในรายวิชาการสัมมนาทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติงานจริง พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้ง

การเรียนรู้ทฤษฎีและเชื่อมโยงสู่ประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติงานจริง เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถาน

ประกอบการ 

  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและปัจฉิม

นิเทศ HRM ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและ

อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพ่ือให้

นักศึกษาท่ีเข้ารับการอบรมได้มีความรู้ แนวคิด และความ

เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในองค์การและการท างาน โดยได้รับเกียรติจาก 

คุณจุฑามาศ สิงหอัมพล ต าแหน่ง Freelance Trainer มา

เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ 
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 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ

การค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 134 อาคาร 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการ

ปฏิบัติตนในขณะฝึกปฏิบัติงาน และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ในขณะปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษา 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 

ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ให้แก่นักศึกษา 

กิจกรรมอบรมความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาการจัดการ 

 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการจัดการ จัด

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ           

ณ ห้อง 724 อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ราชนครินทร์ เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่จะส าเร็จ

การศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษา รับฟังค าแนะน าในการน าความรู้ด้านการจัดการไป

ประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณกาพเป็นที่ยอมรับของสถาน

ประกอบการ 

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ณ ห้องสารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่จะ

ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้เข้ารับการปัจฉิม

นิเทศนักศึกษา รับฟังค าแนะน าในการน าความรู้ด้านการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรมไปประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 

ที่ปรึกษา   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโภชน์ 
บรรณาธิการ  : อาจารยณ์ฐ สบายสุข  อาจารยด์าเรศ วีระพันธ์  อาจารย์ดวงฤดี จ ารัสธนสาร 
กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อ่ิมอารมณ ์


